Genhusning/Indeklima
Det er nu 3 uger siden, vi flyttede undervisningen ud i pavillonerne. De reaktioner, der er kommet
omkring mig, er positive. Der er stor tilfredshed med faciliteterne. Undervisnings- og arbejdsmiljøet har
det fint i forhold til lys, luft og støj.
Flere af de indeklimaramte lærere giver udtryk for et ganske anderledes fysisk velvære – generne og
trætheden er aftagende. Af elevreaktioner har jeg kun dem, jeg lytter mig til i dagligdagens mylder.
Bekymringerne fra forældre om elevernes symptomer er voldsomt aftaget – nærmest stoppet.
Vi har dog udfordringer med, at de to første og ældste pavilloner er små. Udfordringerne er bragt videre i
systemet.
Arbejdsgruppemøder vedr. saneringen pågår fortsat. Vi drøfter stadig metoder og materialer, måler
fortsat og prøver os frem. Usikkerheden er ikke blevet mindre, efter at administrationen igen er blevet
genhuset. Denne gang i pedelboligen.
Udvalget for Børn og Familie/UBF holder deres møde på Ungeuniverset på mandag. Her skal udvalget
vises rundt i pavillonbyen og orienteres om status på og planer for den fortsatte sanering. Så må vi
efterfølgende se, om der politisk er ønsker om, at saneringen gribes anderledes an.
Workshop/Ny skole
Tirsdag var workshopdag for personalet på Buegade. Alle 5 fokusgrupper havde møder med arkitekterne.
Hensigten var at komme et såkaldt dispositionsforslag nærmere. Der er virkelig mange ting, der skal
tages både stilling og hensyn til. Vi nåede ikke helt i mål. Så vi tager en ”intern tur” igen d. 20. marts.
UBF skal også på mandag orienteres om status på skolebyggeriet.
Fokusgrupperne arbejder med Børneunivers, Juniorunivers, Faglige områder, Fællesfunktioner og
Udearealerne.
Husk – du/I/man kan følge med på www.haderslevsyd.info
Ugen der gak
Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det, der fylder hos alle i omkring skolen, er usikkerheden om de
varslede strejker og efterfølgende lockouter. Bliver de til noget? – har forligskvinden held til … - eller
udskyder hun …? – hvad sker der for børn og unges vedkommende?
Der er i øjeblikket mange flere spørgsmål end svar. I ugens løb er der blevet sagt og skrevet mangt og
meget. Tirsdag morgen var både TV2 NEWS og P4SYD på skolen og sendte live. Forældre, medarbejdere
og lederen blev interviewet – skulle redegøre for, hvilke tanker nyheden om en forestående konflikt, man
havde gjort.
Man kan sige mangt og meget om konflikten. Man kan være for eller imod. Det forholder jeg mig
naturligvis til. Men ligegyldigt hvad, så er løsningen på den gordiske knude ude af vore hænder. Én ting
er dog sikkert – i en sådan konflikt er der ingen vindere, den skaber ikke merværdi, og det er børn og
unge, der betaler i den sidste ende.
I den kommende uge, bliver lederne i daginstitutioner og på skoler indkaldt til møde på Rådhuset for
sammen med forvaltningen at skabe et overblik – forberede hvad forberedes kan.
Informationer vil tilgå alle, så snart der er nyt og væsentligt.
Karsten Rudbeck Jessen
Skoleleder
Tidligere udsendte Skoleledernyt findes i en mappe på hjemmesiden under Skolebestyrelsen
https://sdros.skoleporten.dk/sp/73859/dokumenter/1912978b-b4ed-48fe-9be3a49e8b87a5b9/SKOLELEDERNYT/Skole%c3%a5ret%202017-2018%20-%20SL-nyt

