Høringssvar Nordstrandskolen – Ny skolestyrelsesvedtægt Dragør kommune

Skolebestyrelsen på Nordstrandskolen mener at den nye skolestyrelsesvedtægt er en forbedring i forhold til
den nuværende. Den nye fremstår mere præcis og tydelig, og indholdsmæssigt er der ikke umiddelbart
væsentlige mangler eller fejl.
Skoleudvalget har bedt bestyrelsen om at forholde sig konkret til følgende to specifikke punkter:
1. I bilagets afsnit 2 vedrørende skolebestyrelsens beføjelser og arbejdsopgaver, skal der laves en
henvisning til, at skolebestyrelsens ansvar også omfatter SFO jf. afsnit 6.
Dette er skolebestyrelsen enig i. Der kan med fordel laves et særskilt afsnit, hvor skolebestyrelsen
fastsætter principper for SFO’ens virksomhed, i lighed med samme afsnit for skolens virksomhed.
Afsnittet kan med fordel indeholde:
- SFO’ens overordnede formål
- Princip for understøttelse af undervisningen i indskolingen, herunder hvorledes pædagogerne
fra SFO’en kan indgå i understøttende undervisning mv.
- SFO’ens åbningstider, lokaler/faciliteter samt ferieplanlægning (dette overlapper med bilagets
afsnit 6, hvilket der kan henvises til, såfremt skolebestyrelsen ikke mener at der er behov for at
uddybe dét, der allerede er fastsat af kommunalbestyrelsen/skoleudvalget).
2. I bilagets afsnit 2 vedrørende skolebestyrelsens beføjelser og arbejdsopgaver, skal der beskrives,
hvad det i praksis betyder, at skolebestyrelsen har til opgave at udarbejde forslag til
Kommunalbestyrelsen om skolens læseplaner.
Skolebestyrelsen mener ikke at ordet læseplaner er det rette. Det bør ikke være skolebestyrelsens
opgave at tilrettelægge konkrete læseplaner, dette bør aftales mellem lærerstaben og skolens
daglige ledelse. Skolebestyrelsen kan tage stilling til de overordnede læringsmæssige principper
undervisningen bør tilrettelægges efter. Dette kan med fordel differentieres for hhv. indskoling,
mellemtrin og udskoling, samt indeholde en overordnet beskrivelse af de tilbud/handleplaner
skolen har for elever med særlige behov for f.eks. ekstra faglig støtte, inklusion eller øvrige
områder, hvor skolen har handleplaner eller lignende.

Skolebestyrelsen har derudover følgende ønsker til præcisering af skolestyrelsesvedtægten:
-

-

§14, stk. 2 foreslås ændret til ”Skolebestyrelsen fastsætter forud for afholdelse af valg til
elevrådet hvor mange repræsentanter, der vælges til elevrådet, f.eks. én repræsentant pr.
klasse. Herefter afgør eleverne selv valg til, og konstituering af, elevrådet.”
I bilagets afsnit 1, under afsnittet om distrikter, foreslås formuleringen farlighed af skoleveje
ændret til trafiksikkerheden for elevernes skoleveje.
I bilagets afsnit 2, underpunktet Skolebestyrelsen skal godkende, ønskes punktet
”Undervisningsmidler” erstattet med formuleringen ”undervisningsmidler, eller
skolebestyrelsen kan beslutte at indkøb af undervisningsmidler delegeres til skolens ledelse i
samarbejde med lærerteamet, under hensyntagen til de læringsmæssige principper, som
skolebestyrelsen har fastsat.”

