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NYHEDSBREV
Kære elever og forældre.
Jeg håber, at I alle har nydt en velfortjent
efterårsferie. Skoleårets første periode er nu
veloverstået. Der er ingen tvivl om, at skolens
PCB-situation fylder utrolig meget for alle på
godt og ondt i dagligdagen, men vi forsøger at
holde fokus, informere rettidigt og finde løsninger, men det kan efterhånden mærkes, at
vi har været i gang i et par år, og udsigterne til
at nå i mål udskydes hele tiden.

her fra løbende vil blive udbygget i takt med, at vi bliver klogere og
finder (de rigtige) svar.

Katrine Madsen, som fungerede som konstitueret FFO-leder qua
hendes funktion som pædagogisk koordinator, valgte dog at opsige
sin stilling, for at tage springet til en FFO-lederstilling i en anden
kommune. Katrine havde sidste arbejdsdag før efterårsferien.

Området omkring 0.-1. klasse har dog ikke ændret sig, men der er
startet 75 nye elever, som lige skal finde sig til rette. Vi ved, at området er begrænset qua byggeri, det er et vilkår, men et vilkår som vi er
opmærksomme på, når vi påbegynder arbejdet omk. genopretningen
af udearealerne, hvor der i dag er byggeplads.

Den ledige stilling som pædagogisk koordinator i FFOen vil blive
opslået med tiltrædelse 1. jan. - 2017.

Når det er sagt, så formår vi trods alt at lave god skole hver dag, og
forårets faglige resultater og den nationale trivselsmåling er gode
pejlemærker for, at vi sammen lykkes - aldrig har resultaterne været
så flotte, men vi lykkes kun sammen, fordi vi har forstående og samarbejdende forældre, dygtige, herlige og livsduelige elever og kompetente medarbejdere, som formår at få hverdagen til at fungere og
hænge sammen på trods af al den bøvl vi dagligt oplever 
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ninger, men det var et enigt ansættelsesudvalg, der kunne tilbyde
Louise stillingen. Louise kommer fra
en tilsvarende stilling fra en skole på
Frederiksberg og har 8 års ledelseserfaring. Louise startede 1. okt., og
der er ingen tvivl om, at hun bliver
en kæmpe gevinst for den samlede
organisation.

Skoleleder

Henover sommerferien og frem til nu, har vi ikke, hverken i skolen
eller på FFOen måtte sige utilsigtet farvel til medarbejdere, hvilket i
min tid på skolen ikke er sket før (7-9-13). Det skaber stabilitet i
dagligdagen, og det vidner også om en personalegruppe med en høj
social kapital, der vil opgaven og hinanden, hvilket naturligvis har en
afsmittende effekt helt ned i undervisningen og ud i klasselokalet.
Vi har ligeledes det laveste sygefravær blandt personalet i kalenderårets første 9 md. i min tid som leder, og det næstlaveste blandt alle
skolerne i Furesø. Den kommunale målsætning er 4%, og vi har i
skrivende stund 4,01%.

GODDAG & FARVEL
I august sagde vi dog farvel til FFO-leder Mary E. Brett, som valgte at
gå på pension.
I samarbejde med skolens bestyrelse og FFOens forældreråd har vi
ansat Louise Østermark som ny afdelingsleder for FFOen, 0. årgang
samt alle pædagoger i skolen. Vi modtog mange kvalificerede ansøg-

I løbet af oktober og november skal vi ligeledes sige farvel til to
lærere, som efter lang tro tjeneste på Solvangskolen har valgt at gå
på pension. Både Alex Kattler og Erik Johansen stopper ved udgangen af denne måned, hvor vi afholder en fortjent afskedsreception.
Både Alex og Erik vil dog forsat have en tilknytning til skolen - for
arbejdet skal jo gøres færdigt  Alex forsætter med sine tyskhold, og
Erik forsætter med musicalen, hvilket vi er dem taknemmelige for. De
to stillinger vil ikke vil blive genbesat, men det har vi kalkuleret med
fra skoleårets start, så ingen klasser vil blive berørt eller opleve et
tilsigtet lærerskifte.

GÅRDVAGTER // TILSYN
Ved indgangen til dette skoleår skulle ændre på logistikken ift. strukturen og tilsynsforpligtigelsen.
Klassernes placering har igen været rykket rundt ift. sidste år, og nye
områder for nye brugere er blevet indtaget på nye måder.

Herudover har den store legeplads ved 2. årgang fået en helt anden
dimension i pauserne. Sidste år brugte de mindste klasser FFOens
legeplads qua disse årgange havde til huse i pavillonerne. Det øgede
pres på denne legeplads, grundet mange børn, udfordrer naturligvis
pauserne, bl.a. fordi asfaltbanerne ikke kan benyttes, og fordi vi ikke
pt. har et attraktiv udemiljø til den mellemste børnegruppe. Dette er vi
ligeledes opmærksomme på, når vi påbegynder arbejdet omk. genopretningen af udearealerne.

DEN 2-DELTE SKOLE
Vi er kommet godt i gang med den nye organisering af skolen, og
heldigvis er mange ting som de plejer, men alligevel ikke!
For når der sker en så radikal ændring ift. organiseringen, så vil det
naturligvis kalde på forandring. Lørdag den 8. oktober havde vi pædagogisk dag, hvor temaerne kan indsnævres til følgende overskrifter;
-

Meningsskabelse og forandringer
Kend din kerneopgave og dit læringssyn
Vision, værdier og særkende i de to (nye) læringsmiljøer.

Outputtet fra dagen arbejder vi videre med og håber meget på, at
dele allerede kan blive præsenteret på skolens hjemmeside ifm. at vi
flytter ind i det nye læringsmiljø.
Og netop hjemmesiden har igennem det sidste år været en evig kilde
til dårlig samvittighed, men tiden hertil har været prioriteret anderledes og allokeret til mange andre gøremål. Målsætningen er, at skolens hjemmeside går i luften ifm. med indflytning til de nye rammer og

Konsekvensen af ovenstående har gjort, at vi har indskærpet tilsynspligten og reglerne i frikvarterne - se kort på sidste side. Og når vi
efter jul flytter ind i de nye bygninger, skal det hele ændres igen, så
det står mål med behovet.

HVAD ER VI ELLERS OPTAGET AF?
Udover at vi forsat har den 2-delte skole som det primære omdrejningspunkt for al pædagogisk udvikling, PCB og at vi har ambition om
at lancere en ny hjemmeside i januar, så er vi optaget af…
SOLSIKKEN - skolens ressourcecenter.
Vi er forsat i proces ift. at skabe en lettere procedure ift. indstillinger
og handleplaner til skolens ressourcecenter og derigennem finde den
rette balance imellem faste faglige og trivselsmæssige forløb og

særlige forløb. Timerne er knappe, så det handler om at få mest mulig
kvalitet ind i de timer, vi trods alt har til rådighed udover de fagfaglige
timer.
Herudover pønser vi på i foråret at igangsætte et pilotprojekt, hvor vi
ønsker at invitere seniorer til at blive en del af skolens liv og derved
elevernes udvikling og læring fx som læseven, en hjælpende hånd i
undervisningen, så 2+2 ikke giver 5 eller en ekstra voksen, når turen
går til Nationalmuseet osv. Seniorer i Skolen handler om frivillige,
som med deres vidt forskellige kompetencer kan bidrage med hjælp i
skolen.
LÆRINGSMÅL OG BEVÆGELSE I UNDERVISNIGEN
Ovennævnte er forsat to pædagogiske indsatsområder udsprunget af reformen. Vi har igennem
det sidst år samarbejdet med DGI
ift.
bevægelsesdimensionen.
Samarbejdet afsluttes i november.
Til trods for at der fortsat er udfordringer, vejret driller og det til tider
kan være vanskeligt at gøre
bevægelsesaktiviteten fagligt relevant, så har alle medarbejdere
udviklet sig utrolig meget igennem
de sidste to år, og det organisatoriske mindset har rykket sig
gevaldigt, så vi er gået fra at VI
VED til VI KAN, VI VIL og VI GØR
langt de fleste steder.
Ligeledes er den målstyrede undervisning blevet en naturlig del af
den daglige praksis, og det er blevet langt lettere for skolens personale at opstille, følge op og evaluere relevante læringsmål for eleverne
tilpasset aldersgruppen.
I foråret og her i efteråret har ledelsen været deltaget i undervisningen, med netop disse to indsatsområder som genstandsfelt for observationen og den efterfølgende feedback. Det har været en yderst
givtig og positiv oplevelse at se den kreativitet, læring og progression
som skolens medarbejdere har været igennem og den glæde og
begejstring, som eleverne udviser, når de bevæger sig og lærer på en
og samme tid.
Efterhånden er det mange steder netop bevægelsesdimensionen,
som er blevet en så naturlig og integreret del af skoledagen, at eleverne ikke længere bemærker det, men bare gør det, og når det sker,
er vi lykkedes!

ELEVPLANER
I foråret vedtog skolebestyrelsen nye principper herfor, og særlig den
sociale del af elevplanen er blevet optimeret, så den læner sig indirekte op af den nationale trivselsmåling. Herudover vil vi følge de
nationale og lovgivningsmæssige regler langt mere eksplicit end
tidligere ift. de faglige elevplaner.

VÆRDIREGELSÆT OG ANTIMOBBESTRATEGI
Skolen har siden 2008 haft
et værdiregelsæt. Der er
løbet meget vand under
broen siden, og det kalder
på et servicetjek. Derfor tog
vi hul på dette arbejde på
vores pædagogiske dag i
oktober. Herudover har vi,
igennem lang tid, taget tilløb
til at få udarbejdet en decideret antimobbestrategi, hvilket er lovpligtigt. Vi påbegynder dette arbejde i løbet af den kommende periode,
hvor det bliver skolens trivselsteam, der kommer til at gå forrest i
udformningen. Dette arbejde er ikke noget, man bare gør, men kræver omhu, involvering fra mange sider og ikke mindst ejerskab hos
alle. Sigtet er, at dette arbejde vil forløbe resten af skoleåret og blive
endelig godkendt af skolebestyrelsen inden sommerferien.
LEDELSESTEAMET // OPGAVER
Efter at Louise er startet som ny afdelingsleder for FFOen, 0. årgang
samt alle pædagoger i skolen, bliver vi i den øvrige ledelse naturligvis
forstyrret og udfordret på vores grundlæggende antagelser og plejer,
hvilket kun er sundt og nødvendigt. Man kan sige, at med Louises
ansættelse er vi nu, et år før forventningen, på plads med det ledelses setup, som er politisk og forvaltningsmæssigt besluttet. I løbet af
november, når Louise lige er landet, vil vi bruge tid på at få optimeret
vores interne opgaveløsning og skabe en gennemskuelig struktur
både internt og eksternt.

FÆRRE BESPARELSER
Furesø Kommune havde lagt op til store besparelser på op til 3 mio.
på skolernes driftsbudgetter udover den 10% besparelse, som vi
uventet fik i 2016. Hele kommunens 7 skolebestyrelser har i det
seneste år arbejdet tæt sammen for at lægge pres på det politiske
niveau i kommunen, og vi er glade for at det har båret frugt, og at hele
besparelsen på driftsbudgetterne er taget af bordet for 2017-18. Det
giver ro for skolerne og derudover havde vi svært ved at pege på
yderligere nedskæringsmuligheder.
FFO
Til gengæld venter der et andet projekt, hvor Furesø Kommune har
planer om at flytte FFO Solvang ind på skolen og anvende de nuværende FFO bygninger til børnehaver. Som udgangspunkt mener
skolebestyrelsen, at dette er en meget dårlig ide, fordi skolens lokaler
er aldeles uegnede til at drive fritidshjem i, og derudover ville det
betyde, at børnene efter skoletid ikke har nogen udendørsarealer,
som de har i dag. Der er nu igangsat en dialogproces med kommunen om dette projekt, som både skolebestyrelse og forældrerådet i
FFO’en deltager i.
MORGENTRAFIK OG FORÆLDRENES ANSVAR
Byggepladsen giver mange nye udfordringer for morgentrafikken
omkring skolen. Desværre må vi som skolebestyrelse konstatere, at
der er en lille gruppe forældre, som optræder temmelig uansvarligt
om morgenen, og kun har øje for deres egne behov og ikke for den
risiko, som de udsætter andre for. Denne gruppe følger ikke anvisninger fra fx skolepatruljen. Vi er desværre der, hvor skolebestyrelsen
har besluttet at kontakte både kommunen og politiet, da denne gruppe forældre tilsyneladende er vanskelige at skabe kontakt med. Vi vil
derfor gerne opfordre ALLE forældre til at følge skolepatruljernes og
deres leders anvisninger og derudover generelt at følge færdselsreglerne. Sidstnævnte gælder OGSÅ på Nordtoftevej om morgenen.

NYT FRA SKOLEBETYRELSEN

SKOLEN ER MERE END OMBYGNING
Der er ingen tvivl om, at Solvangskolen er under ombygning pga PCB
problemer – og enhver kan se, hvor meget det fylder i skolens hverdag. På trods af ombygninger, støj, håndværkere, byggeplads, pavilloner – synes bestyrelsen, at både medarbejdere, børn og ledelse har
været kanondygtige til trods alt at få undervisningen til at fungere midt
i rodet. Skolen fik meget flotte eksamensresultater i år, og selvom
hele byggefasen har varet en rum tid og vil vare et godt stykke tid
endnu, så er lærerne gode til at holde modet højt oppe og få tingene
til at fungere, og det er bestyrelsen meget glade for.

Skrevet af Klaus E. Olsen (formand for skolebestyrelsen)

NYT FRA PCB-FRONTEN

EN TRAVL EFTERÅRSFERIE
Som tidligere nævnt har vi i PCB projektet haft fokus på at udnytte
efterårsferien på at nå så meget som muligt. Vi havde på forhånd lagt
en ret ambitiøs plan for arbejderne, og alle entreprenører har arbejdet
fra tidlig morgen til sen aften, og vi er stort set nået i mål på alle
fronter (mere herom lidt senere). Vi har således på bare 1 uge nået:
-

At få skiftet gulvet og monteret hovedparten af kanalerne i
Pedelboligen // Solsikkehuset
At få monteret ventilationskanaler i kantinen (mangler dog et par
armaturer)
At få monteret ventilationskanaler i indskolingen
At få monteret ventilationskanaler i skolekøkken (var oprindeligt
planlagt til uge 44)
At færdiggøre ventilation, murer- og malerarbejder i talehuset
At få malet gangarealer og re-etableret de sorte lister i indskolingen så de nu ligner resten af skolen
At få gjort alle anlæg klar til opstart og indkøring (undtagen det i
kælderen under bygning G)
At få gjort tandklinikken næsten færdig (mangler kun småting)
At få fjernet asbest ved aula/administration samt øvrige steder
hvor det har været relevant af hensyn til ventilation
At få gjort klar til etablering af ny administration
At få lavet en del småting og mangler i bygning B/C/D/E (bl.a.
malerarbejder og andet småt)

Men ingen roser uden torne, så desværre er der også enkelte ting vi
ikke nåede:
-

Lydlofter i de sidste to klasselokaler i indskolingen – vi kommer
med en ny plan og dato for færdiggørelse i den kommende uge
Afrensning af graffiti i B/C/D, hvor vi trods ihærdig indsats ikke
formåede at få arbejdet færdigt i efterårsferien. Vi har aftalt med
entreprenøren at afrensning vil blive udført snarest muligt og
uden for skoletid, så det ikke generer undervisningen. Vi følger
op i ugen der kommer med ny plan og dato.

Til gengæld har vi også ”tænkt smart” og har i den forbindelse
Indgået aftale om at der etableres automatisk styring af radiatorer i sammenhæng med etablering af automatik på ventilationen. Det betyder forhåbentligt at vi på sigt kan nedbringe kuldeproblemer i klasselokalerne i bygning B/C/D.
Planlagt etablering af nye toiletter i indskolingen – tidsplan er
under udarbejdelse.
Undersøgt muligheden for at energirenovere facaderne i bygning G samtidigt med at der etableres nyt administrations- og
science område

-

Indgået aftale om etablering af ventilation i bogkælder. Tegninger og detailplan er under udarbejdelse, men vi regner med at
lave det i indeværende år (med et lille forbehold for endelig plan
for science).

Herudover har vi bedt et eksternt firma med ekspertise i trafikforhold
(Via Trafik) om at komme med forslag til forbedringer. Vi har modtaget rapporten og vil sammen med skolen og evt. skolebestyrelsen vil
drøfte de foreslåede tiltag.

I UGEN DER KOMMER (UGE43)
I forbindelse med støbning af gulve i administration være behov for, at
vi tirsdag i uge 43 i tidsrummet. 8:30 – 11.30 kommer tæt på bygning
G (hovedindgangen) med en betonkanon. Vi håber at vi kan nå inde
fra byggepladsen, men worst case er at vi må afspærre hovedindgangen mod Nordtoftevej i tidsrummet.
KANTINEN
Færdiggørelse af udvendig kanalføring (kantinen kan anvendes
som normalt, men adgangsdøren ud til gården vil være spærret)
Montering af de sidste indblæsningsarmaturer
PEDELBOLIGEN
Færdiggørelse af kanaler, teknikrum og ventilationsanlæg
På grund af en mere omfattende sanering af gulvet end planlagt
har vi desværre en forsinkelse på ca. 2 dage. Det betyder at
Solsikken først kan rykke tilbage i pedelboligen , hvilket betyder
at Solsikken først kan forvente at rykke tilbage mandag i uge 44.
BYGNING B/C/D/E (2.-5. + 7. kl)
Opstart af anlæg onsdag! I den forbindelse vil vi anbefale at
lærere og elever tager en ekstra trøje med da der erfaringsmæssig kan være mindre træk- og kuldegener mens vi arbejder
på at indkøre anlægget.
TANDLÆGEKLINIK
Færdiggørelse af de sidste småting (gulvpaneler mm.)
Opsætning af fast inventar efter aftale med skolens pedeller

ADMINISTRATION
Nedrivning samt støbning af nye gulve.
Allerede nu ved vi også at der vil være behov for et større kranarbejde fra tirsdag den 7/11 til torsdag 9/11 (begge dage inkl), hvor der er
behov for at afspærre skolestien fra 8:30 – 14:30
Skrevet af Kenny Munck (projektleder)

