
Mødet blev afholdt på Store Magleby Skole i
personalerummet tirsdag den 15. juni kl.
17.00-19.00

Mødedeltagere:
Forældrerepræsentanter:
Erwin Lansing, Grith Puggaard, Felicia Ochi-Albi
Hechmann, Charlotte Tranberg, Charlotte Saabye,
Camilla Mikkelsen Suhr og Sylvia Mark
Andreasen

Medarbejderrepræsentanter:
Henriette Thorius og Drós Djurhuus

Elevrepræsentanter:
Julian 9.b og Laura 9.c

Repræsentant fra Kommunalbestyrelsen:
Annette Nyvang

Repræsentanter fra ledelsen:
Jens Charpentier og Steen Nielsen

Referat:

Afbud fra: Henriette, Charlotte Saabye

Afbud fra begge.

1. Godkendelse af dagsorden.
Valg af ordstyrer.

Godkendt, Erwin er ordstyrer

2. Meddelelser fra

Formanden Formanden udtrykte glæde over at se SB samlet,
og at der afholdes lejrskoler.

Der blev afholdt møde i Det Rådgivende
Skoleorgan den 25. maj 2021. Temaet på mødet
var ”Skolernes skoleplaner”. Opsamling kan
læses på kommunens hjemmeside:
https://www.dragoer.dk/media/34765/converted_1
6575-21_v1_det-raadgivende-skoleorgan-referat-
af-250521.pdf

Skoleplanen giver et godt indblik i skolen og dens
drift

Skolen og SFO Skolen udtrykte også glæde ved det fysiske møde.
● Skoleåret lakker mod enden, vi er således

også godt i gang med at afslutte
skemalægning, planlægge de sidste

https://www.dragoer.dk/media/34765/converted_16575-21_v1_det-raadgivende-skoleorgan-referat-af-250521.pdf
https://www.dragoer.dk/media/34765/converted_16575-21_v1_det-raadgivende-skoleorgan-referat-af-250521.pdf
https://www.dragoer.dk/media/34765/converted_16575-21_v1_det-raadgivende-skoleorgan-referat-af-250521.pdf


detaljer om sidste skoledag og lignende
aktiviteter, der er naturlige for årstiden

● Skemalægningen er godt i gang, men ikke
færdig. Skemaerne bliver sendt til
skolebestyrelsen.

● Første skoledag for 0. klasserne,
skolebestyrelsen inviteres til at deltage i
en kop kaffe/vand med forældrene.
Forældreforeningen inviteres også.

● Eksamenerne er forløbet godt
● Lejrskoler næste år presser skolens

mulighed for at give supplerende
undervisning i dansk og matematik. Det
skyldes et uheldigt sammenfald, hvor flere
lærere skal på to lejrskoler

● Lejrskolerne i indeværende skoleår er
netop nu under afvikling

● Ansættelsessamtaler til ledig stilling i
indskolingen torsdag

● Skemaer er endnu ikke færdig, så de
eftersendes til godkendelse på mailen.

Lærerne Lærerne har kunne mærke, at eleverne har gjort
en indsats til eksamen. I øvrigt en super stemning
på skolen, hvor eleverne igen får øje på hinanden
og må være, hvor de vil.
Klasserne er optaget af at flytte lokaler, det skal
ske i de kommende dage.
Der bliver forsøgt lavet noget på tværs af
klasserne til idrætsdagen og i de sidste dage af
skoleåret.
Der har været TR-valg og Drós er nyvalgt. Både
Drós og Henriette fortsætter i SB.

Eleverne Eleverne deltog ikke på mødet.

Udvalg
- Trafikudvalget Ikke noget nyt fra udvalget, men forældrene har

igen vanskeligt ved at navigere og bruge
kys-og-kør ordentligt. Der aftales en ny indsats
ved skolestart.
Det kunne også være en god ide, at SB retter
henvendelse til forvaltning og
kommunalbestyrelsen og fortæller om de farlige
forhold og evt. inviterer udvalget til besigtigelse.
Skolebestyrelsen opfordrer til, at skoleledelsen
inviterer politiet ud til området. Grith laver udkast
til udtalelse til Kommunalbestyrelsen.



- Kontaktforældreudvalget
(Forældreindragelse)

Intet nyt.

- Principudvalget Principudvalget har ikke afholdt møde siden sidst.

Kommunalbestyrelsen Den sidste afrapportering om delaftale 2 om
hjemtagelse af PPR er ved at være på plads til
effektuering den 1. september. Der er store
forhåbninger til hjemtagelsen, og at et tættere
samarbejde mellem forvaltningerne kan gøre
noget godt.
I forhold til skolepolitikken er materialet, der
sendes ud blevet præsenteret men dog ikke set
fysisk.
En undersøgelse om lærernes brug af og holdning
til digitale hjælpemidler blev drøftet herunder
elevplaner.
De ekstra midler, der er tildelt skolerne i
forbindelse med corona blev drøftet og der er ikke
tilfredshed med mulighederne for udmøntningen.
Leder af PPR Tårnby roste Store Magleby for
deres indsats over for sårbare elever.

3. Status Covid19 og genåbning Den 14. juni blev restriktionerne lempet, som
skolebestyrelsen er orienteret om. Det betyder, at
vi nu som skole ikke længere har bl.a.
klasseopdeling og afstandskrav. Alle forældre
blev informeret om ændringerne på skolen via
AULA i sidste uge.

Med lempelserne er der dog også en
opmærksomhed på, at vi skal holde fast i de
retningslinjer, der består, særligt om hygiejne og
smitteopsporing. Derfor er dele af skolens
retningslinjer også bevaret uændret.

I denne sammenhæng har vi som skole skrevet
ud, at forældrene skal fortsætte med at aflevere
deres børn udendørs og således ikke gå ind. Der
er to årsager til dette.

● Dels er der hensynet til smitte, fordi der
skabes trængsel på gangene

● Dels er der det pædagogiske hensyn til
børnenes start på dagen. Det er skolens
erfaring, at børnene får en bedre start på
dagen, når forældrene ikke er med inden



for på skolen. Børnene kan i højere grad
fokusere på klassekammeraterne,
klassefællesskabet og skoledagen, der
står foran dem. Vi ser, at klasserne helt
generelt har en roligere start på dagen og
elever, der i højere grad er klar til
undervisningen. Samtidig hjælper det
børn, der har skolevægring, at de siger
farvel til forældrene uden for skolen.
Endelig styrkes børnenes
selvstændighed, når de får mulighed for
selv at sørge for at gøre sig klar til dagen.

Af disse årsager vil vi fra skolens side gøre
ordningen med udendørs aflevering permanent,
således at skolens politik fremover er, at børnene
afleveres udendørs. Skoleledelsen spurgte om
skolebestyrelsens holdning til dette og gerne i
form af et princip, som vejleder skolen og giver
udtryk for, hvordan det kan foregå i virkeligheden.
SB drøftede ideen og kom med forskellige
holdninger til og overvejelser om forslaget og er
overvejende positiv. I forhold til 0. klasserne
kunne det måske være anderledes og muligt at
være tættere på skolen og måske periodevis
inviteres ind.
Principudvalget kommer med et udkast til et nyt
princip i kommende skoleår.

4. Placering af næste skoleårs møder i
skolebestyrelsen

Skoleledelsen foreslår næste skoleårs møder i
skolebestyrelsen placeret kl. 17-19 den:

● 17. august 2021
● 23. september 2021
● 27. oktober 2021
● 22. november 2021
● 18. januar 2022
● 24. februar 2022
● 23. marts 2022
● 26. april 2022
● 19. maj 2022
● 16. juni 2022

Plan for årets møder godkendt

5. Afrapportering af princip 9 om elevers
placering i og sammensætning af klasser

Jens afrapporterede princippet



6. Afrapportering af princip 12 om brug af
mobiltelefon i skolen

Jens afrapporterede princippet og lagde op til
revidering af princippet. SB kommenterede
afrapporteringen og drøftede, om det skal have
nuværende omfang eller udvides til alle årgange.
Det er en svær balance, idet eleverne også skal
lære at bruge teknologien som et redskab. SB
ønskede at få afdækket, om det er et problem i
udskolingen.
SB’s holdning er, at princippet fortsætter, men at
7.-9. klasserne skal have adgang til mobilerne i
den store pause og når de forlader skolen.
Princippet revideres i starten af kommende
skoleår.

7. Afrapportering af princip 14 om
skole-hjemsamarbejdet inkl.
kommunikation

Jens afrapporterede princippet.Vi mangler
grundlaget nemlig den forudgående dialog med
kontaktforældrene.
SB ønsker øget kommunikation i udskolingen.
Bla burde der komme generel status med jævne
mellemrum og specielt skal afleveringsopgaver
tydeligt fremgå af ugeplan og kalender, så det er
muligt at planlægge for elever.
Skoleledelsen tager opmærksomheden med
tilbage og drøfter kommunikation med årgangene
i udskolingen.

8. Høringssvar om biodiversitetstiltag på
skolens område til BEPU

Skolebestyrelsen drøfter, om der skal afviges et
høringssvar. Se bilag:
Mødesag samt
Bilag 1 - Biodiversitet

Høringsfristen er onsdag den 1. september 2021
kl. 12.00. Høringssvaret skal sendes på mail til
kulturogfritid@dragoer.dk

Det bemærkes, at skolen ikke er inddraget i
planerne og at volden på længere sigt kunne
inddrages i en ny kysogkør, og at området
tidligere har været en del af planlægningen af
skolens udeområde.

Erwin skriver et høringssvar, som tages med til
næste møde

9. Eventuelt Det undersøges, hvorfor der ikke har været
skolehjemsamtaler i 3.+5. i foråret.

https://drive.google.com/file/d/1dvLUFp5IP75UvSr849-GtG3fgjwxdd1f/view?usp=sharing
https://www.dragoer.dk/media/34597/15366-21_v1_biodiversitet.pdf
mailto:kulturogfritid@dragoer.dk


SB giver en omgang til kommende personalefest.
Camilla, Charlotte,Erwin og Felica køber ind og
skriver brev. Husk faktura.

10. Godkendelse af referatet Referatet blev godkendt.


