PRINS HENRIKS SKOLE

BESTYRELSEN
Nyhedsbrev no 5 – September 2015

SKOLESTART
Skolestarten den 26. august forløb fint.
I år startede Prins Henriks Skole op
med 830 elever, og der er allerede 20
elever, der er meldt til at starte i løbet af
året.
Vi gør opmærksom på, at
generalforsamlingen afholdes torsdag
den 29. oktober kl. 17.30 i
gymnastiksalen.

MØDE
Det månedlige bestyrelsesmøde fandt sted den 9. september 2015.
Bestyrelsen og skolens ledelse bød velkommen til Frankrigs nye konsul i Danmark, Sylvie Paul,
som træder i stedet for Olivier Priou i skolens bestyrelse..

PROJEKTER
Bygningsprojektet : Den nye maternelle kunne modtage børnene uden forsinkelse. Der mangler
stadig nogle mindre arbejder, men de vil blive udført uden for åbningstiden for ikke at forstyrre
børn og personale.
Maternelle holder åbent indtil kl. 17.30 for at give fleksibilitet til de forældre, som er berørt af
flytningen til de nye lokaler. Åbningstiden er udvidet indtil efterårsferien for at vinde lidt tid til at
overveje logistikken.
IT-projektet : Der er indkøbt nye computere og videoprojektorer, og der planlægges flere nye
indkøb for at følge med stigningen i elevtallet.
Installation af særligt udstyr i den nye bygning ventes at finde sted i slutningen af september.
HR-udvalget: De to personer, som skal være ansvarlige for rengøring og mindre reparationer i
den nye bygning er ansat.
Rekruttering af en ansat på deltid til sekretariatet, så åbningstiden kan udvides, vil være på plads
fra 1. oktober.

HAR DU SPØRGSMÅL?
Har du idéer, du gerne vil dele ? Du kan
sende spørgsmål vedrørende projekter
eller andre spørgsmål til medlemmer af
bestyrelsen via SkoleIntra eller på email:
ca@lfph.dk
Bestyrelsen forpligter sig til at svare inden
for 7 dage fra modtagelsen af email.

Udvalget for hygiejne og sikkerhed : Arbejdet med renovering af toiletterne i garderoben er igang
og vil være afsluttet inden slutningen af september. Bryggerset er blevet sat i stand. De
tidsmæssige udfordringer i forhold til arbejdet i den nye maternelle-bygning, har betydet at det
ikke har været muligt at udføre det planlagte arbejde med trappeopgangen, som derfor er
udskudt og vil blive udført snarest.
Et af legeområderne i skolegården (edderkoppespindet) er ved at blive renoveret og vil snart
blive en del af legepladsen i gården igen.
Varmtvandsrørene i skolegården er blevet renoveret i sommerferien af
Frederiksberg Forsyning. Vi skal nu have optegnet linjerne til boldbanerne (fodbold, basket..)
Det nye adgangssystem med elektronisk nøgle og overvågningskameraerne er nu på plads ved
begge indgange til skolen. Der kan udleveres ekstra nøgler til de familier, som ønsker det. Hver
familie kan disponere over i alt fire elektroniske nøgler.

Flytningen af maternelle har betydet at en række lokaler er blevet tomme. Nogle af dem
overdrages til primærskolen og college, så elever og lærere får bedre arbejdsforhold (antal
pladser og udstyr). Med omrokeringen af lokaler har det endvidere været oplagt at se på en mere hensigtsmæssig rumfordeling mellem de to
skoleafdelinger (samling af primærskolen).
I kraft af de lokaler som endeligt er blevet tomme vil der blive mulighed for at fortsætte istandsættelsen af visse klasselokaler og midlertidigt tage imod
elever, mens arbejdet står på. Sideløbende vil ledelsen se nærmere på organisering af lokalerne. Det berørte personale vil blive konsulteret i forbindelse
med overvejelserne. Der vil blive taget højde for aktuelle behov og behov, som knytter sig til de nye ordninger for college ved skolestart 2016.

