Nyhedsbrev september 2018
Sydhavnen d. 7. september 2018

Kære forældre ved Skolen i Sydhavnen
Nogle af jer har nok set mig stå og klø mig i nakken over vores morgentrafik. Vi har aldrig haft så mange busser forbi
om morgenen, som vi har nu. Tak til alle jer der hjælper til om morgenen, så vi kan få børnene sikkert ind på skolen
og en del af dem afsted igen med busser. Vi har fået lovning på, at der vil komme mere skiltning op så det er
nemmere at navigere i om morgenen. Jeg håber alle er opmærksomme på, at parkeringspladsen over for skolen er til
rådighed også for forældre om morgenen og om eftermiddagen.
Vi har taget i mod mange nye voksne og børn henover ferien og her i august. Det er som det plejer. Når jeg skriver
det hvert år er det for at erindre om, at vi på Skolen i Sydhavnen har en værdi ”Dedikerede Fællesskaber”. Det
betyder meget for alle de nye, når alle elever, lærere, pædagoger og forældre er med til at tage godt imod og hjælpe
alle nye ind i fællesskabet.

Genhusning
De første tilbagemeldinger fra 3. klasserne er, at det er en stor succes med udeskole. De har haft nogle rigtigt gode
uger ud af huset.
Vi har set foreløbige forslag på pavilloner i Teglholmsgade men ikke noget der er godkendt endnu og en tidsramme
er ikke blevet mere brugbar.
På bestyrelsesmødet mandag den 20. august blev vi derfor enige om, at både bestyrelsen og ledelsen rykker for nyt i
forvaltningen. Vi afventer derfor nu svar på, hvor langt de forskellige processer er. På skolens hjemmeside under
bestyrelsen kan I følge med i hvad bestyrelsen beslutter og gør.

Receptionen og skolens administration
Som nævnt i mit nyhedsbrev før ferien har vi sagt farvel vores nu tidligere administrative leder. Der kommer ikke en
ny i stedet og det får nu betydning for den måde, vi kan betjene både jer som forældre men også personalet i
dagligdagen. For at sikre at der er ro til at løse de mange opgaver der ligger i administration og ledelse, vil vi skære
ned på åbningstiden i receptionen. På infoskærmene og på skolens hjemmeside vil I kunne så hvornår receptionen
har åben eller hvornår I kan ringe og være sikre på at kunne fange os. Den besparelse i kommunen, der ligger bag
nedskæringen på administration har til hensigt at sikre, at der ikke skæres på de medarbejdere, der er omkring jeres
børn. Men som det kan ses, kommer det til at have betydning for den service, vi kan yde over for jer som forældre.

Madskole
Vi er godt igennem processen med at finde ny køkkenleder til madskolen. Faktisk har vi fundet to kokke, der bliver
henholdsvis køkkenleder og souschef. De starter begge den 1. oktober. Det glæder vi os meget til.
I mellem tiden er madskolen under et stort pres på grund af manglende personale. Det er kun Christian der fungerer
som kok i køkkenet. Lige nu har vi forsøgt at få suppleret personale ind løbende, men det er ikke så nemt. Derfor har
jeg aftalt med Christian, at der bliver sammensat menuer der tager hensyn til hvor meget personale der er i
køkkenet. Vi glæder os alle til, at vi kan hæve kvaliteten igen når køkkenet er fuldtallige.

Demokratidag
Fredag den 7. havde vi demokratidag. Der er valg i alle klasser og nye elevrådsrepræsentanter stiller op og bliver
valgt. På en fin fællessamling i aulaen præsenterede det tidligere elevråd alle elever for hvad et elevråd er og hvad
man laver. I år er noget særligt på spil. Vi har aftalt med bestyrelsen, at elevrådet skal repræsenteres i bestyrelsen og
sidde med til bestyrelsesmøderne. Elevernes stemme kommer derfor til også at blive hørt i bestyrelsen.
Mange hilsner
Morten Biering
Skoleleder

Skolens Reception er åben:
•
Man, ons og tor kl. 7.30-9.00
•
Tir og tor kl. 13-15

Innovativ læring

Skolen telefon er åben:
•
Man, ons og tors kl. 7.30-12.00
•
Tir og tor kl. 9-12 og 12.30-15

Medskabelse

Dedikerede fællesskaber

