
Mødet blev afholdt på Store Magleby Skole i
personalerummet torsdag den 16. 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:
Christian Enemark, 8.b og Laura Ingemann, 9.a

Repræsentant fra Kommunalbestyrelsen:
Annette Nyvang

Repræsentanter fra ledelsen:
Jens Charpentier og Steen Nielsen

Referat:

Afbud fra: Laura, 9.a, Felicia, Annette Nyvang
Steen gik kl. 18

1. Godkendelse af dagsorden.
Valg af ordstyrer.

Godkendt, Erwin blev valgt som ordstyrer.

2. Meddelelser fra

Formanden Erwin fortalte om SB-valget, hvor han selv blev
genvalgt. Erwin sagde tak til Grith for mange års
arbejde og til Felicia, som valgtes til suppleant i
kommende periode efter sin periode i SB.
Erwin fortalte om et spændende møde med
borgmesteren, hvor der blev serveret en del
“prøveballoner” med spareforslag. Erwin ærger
sig over forskellen mellem ambitionerne i
skolepolitikken og den politiske evne og vilje til at
finde penge til at indfri den. Der blev aftalt at
holde tæt kontakt i den kommende periode. Erwin
har fremsat ønske om øget dialog i den
kommende periode.

Skolen og SFO Jens takkede Grith for mange års arbejde for
skolen og for at have børn på skolen.



Ledelsen orienterede om:
● Episode på sidste skoledag for 9.

klasserne
● Afgangsprøverne er afsluttet. gode

indsatser, men ikke desto mindre har
53/64 elever fået ophøjet min. en
årskarakter til eksamenskarakter.

● Vi er ved at danne valgfag i både
kommende 7. og 9. På 9. årgang bliver
både oprettet teknologi, brushup og idræt.
På 7. har 63/77 valgt madkundskab.
Holdene dannes i næste uge i samråd
med lærerne. Vi satser på, at alle får min.
deres 2. prioritet.

● De nye rammer for test, evaluering og
skoleudvikling, der tages op på
skolebestyrelsesmødet i august måned

Lærerne Det mærkes, at eleverne er trætte her i de sidste
uger af skoleåret. Det bliver godt med den fælles
idrætsdag i kommende uge, som nogle elever
prøver første gang i næste uge. desuden flyttes
klasselokaler lige nu. Der er mange aktiviteter på
fleksdagen, Henriette fortalte om matematiktur for
8. klasse til København, her arbejdede klassen
med trigonometri i bygningerne.
Der er fortsat problemer med filmning i klasserne.
På forældremøderne vil dette blive italesat, da
det er grænseoverskridende og ulovligt uden
samtykke.

Eleverne Christian fortalte, at eleverne er trætte og klar til
sommerferien. FEDK har afsluttende møde den
20. juni på Ørsted, her skal FEDK se
forbrændingsanlægget. Affaldssorteringen har
været udfordrende ifm. lokaleflyttene, ligesom der
har været brændt en stor container af. Der
kommer en ny informationskampagne i starten af
det næste skoleår.

Udvalg
- Trafikudvalget Der er lagt opslag på AULA i dag fra

skolebestyrelsen.

- Kontaktforældreudvalget
(Forældreindragelse)

Intet nyt



Kommunalbestyrelsen Intet nyt

3. Afrapportering af princip 3 om
fagfordeling og skemalægning

Bilag: Princip 3 og oversigt over
kompetencedækning
Jens indledte med at henvise til bilag om
kompetencedækning. Det er ikke muligt for
skolen at vedhæfte nyere tal, det skyldes, at
skolens egne udtræk ikke kan opstilles med
samme overskuelighed. Kompetencedækningen
afspejler, at skolen har haft medarbejdere, der
f.eks. har læst fag i indskolingen, der ikke var
linjefagskompetencer i af hensyn til antallet af
lærere om den enkelte klasse.

I den nuværende fagfordeling har vi fulgt
princippet om lærerskift, det har dog været
nødvendigt at skifte den ene hovedlærer i
kommende 5.A. Det skyldes at en barselsvikar
stopper. Vi har fra skolens side derudover behov
for en dialog om, at det kan være
hensigtsmæssigt at skifte den ene hovedlærer
fast i 5. klasse og den anden i 6. klasse. Det vil
understøtte en bedre overgang og fastholdelse af
viden om klasser og elever.

På fleksdage og i øvrigt i relation til ekskursioner,
har skoleåret også denne gang været præget af
Covid19. Der har således været perioder i
skoleåret, hvor fleksdage alene har været afviklet
i egen klasse, ligesom mængden af ekskursioner
har været påvirket. Vi er nu i gang med at finde
tilbage til fleksdage på tværs af klasserne,
ligesom vi også igen har klasser på ekskursioner,
f.eks. til den Blå Planet, i ZOO, til ARC og
lignende. Ekskursionerne er derudover kraftigt
påvirket af den økonomiske situation, der sætter
begrænsninger for mængden af ekskursioner.

Jens bad herefter Jette fremlægge skemaet for
kommende skoleår.
Jette fortalte om de forskellige overvejelser og
bindinger og hensyn, der er i forbindelse med
udarbejdelse af skemaet for 31 klasser og ca. 90
medarbejdere. Skemaet gælder til og med uge 3,
hvorefter der fra uge 4 gælder et nyt skema.

https://storemaglebyskole.aula.dk/sites/storemaglebyskole.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Princip%203%20-%20Fagfordeling%20og%20skemal%C3%A6gning.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HodxsJkUomtd1jKEKvhnTqMnju4_nwdxqchV1o5nE00/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HodxsJkUomtd1jKEKvhnTqMnju4_nwdxqchV1o5nE00/edit?usp=sharing


SB stillede spørgsmål og godkendte skemaet.

4. Afrapportering af princip 10 om
vikardækning

Bilag: Princip 10
Afrapporteringen sendes på skrift til
skolebestyrelsen efter mødet.

5. Afrapportering af princip 13 om
opfyldelse af undervisningspligten

Bilag: Princip 13
Afrapporteringen sendes på skrift til
skolebestyrelsen efter mødet.

6. Afrapportering af princip 15 om
lejrskoler og temaforløb

Bilag: Princip 15
Afrapporteringen sendes på skrift til
skolebestyrelsen efter mødet.

7. Godkendelse af økonomisk handleplan
for Store Magleby Skole

Bilag: Udkast til besparelser på Store Magleby
Skole

Jens henviste til bilaget, der blev eftersendt
mandag. Som det fremgår heraf, har
Kommunalbestyrelsen besluttet en økonomisk
handleplan for merforbrug på
specialundervisningsområdet. Det indebærer, at
Store Magleby Skole skal spare 1,066 mio. kr. i
dette kalenderår.

Ledelsen har gennemgået skolens økonomiske
situation og på den baggrund, skal der findes
besparelser på skolens budget, der svarer til
713.513 kr. Som det fremgår af bilaget, foreslår
ledelsen besparelser på:

● Skolens og SFO’ens lønsum
● Lejrskoler på 5. årgang
● AV/IT-indkøb
● Elevråd
● Undervisningsmidler til praktiske fag
● Ekskursioner
● Kontorhold
● Børnepenge på SFO’en.

Skolebestyrelsen drøftede forslaget og efterlyste
besparelser, der mærkes politisk.
Skolebestyrelsen gjorde opmærksom på, at der
er mange fonde, der kan søges.

Skolebestyrelsen godkendte besparelserne
modvilligt.

https://storemaglebyskole.aula.dk/sites/storemaglebyskole.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Princip%2010%20om%20vikard%C3%A6kning.pdf
https://storemaglebyskole.aula.dk/sites/storemaglebyskole.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Princip%2013%20-%20Opfyldelse%20af%20undervisningspligten%20ved%20ud%C3%B8velse%20%20af%20eliteidr%C3%A6t%20eller%20deltagelse%20i%20musikskole.pdf
https://storemaglebyskole.aula.dk/sites/storemaglebyskole.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Princip%2015%20-%20Lejrskoler%20og%20tema-forl%C3%B8b.pdf
https://drive.google.com/file/d/12CplMqPRyZgyyFi4UrhhlM-jva4svAt4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12CplMqPRyZgyyFi4UrhhlM-jva4svAt4/view?usp=sharing


8. Status på etablering af ekstra klasse på
Store Magleby Skole

Jens fortalte, at lokalet er færdigetableret ift.
ombygning. Der er ligeledes fjernet et gammel
køkken, således at læsevejlederne kan få et
depotrum til materialer. Der tilbagestår at fjerne
materialer, bære møbler op og lignende. Den
afsluttende indretning sker i uge 31, hvor den
nyansatte børnehaveklasseleder kan få lov at
påvirke indretningen.

Der afholdes herudover forældremøde den 20.
juni for de kommende forældre. Her vises der
rundt i lokalerne.

I budgettet for kommende år vil det fremgå, at der
søges budget til en løsning med en pavillon til
den ekstra klasse. Denne etableres, så det er en
permanent sammenkobling med
Kommandogangen. Denne løsning kan bruges
indtil årgangen når 6. klassetrin. Herefter er der
behov for en ny løsning, der sikrer, at årgangen
kan være fysisk placeret i udskolingen.

I efteråret forventes der også afklaring om
fremtiden for et niende spor, vi skal således
afvente denne beslutning, førend vi ved, om der
også næste år skal være en ekstra klasse på
skolen.

9. Godkendelse af ny skolemadsordning Som følge af, at Agnes Skolemad stopper, har
skolens ledelse undersøgt mulighederne for
skolemad og fundet en alternativ leverandør.
Leverandøren www.bistrupnoer.dk vil kunne
levere skolemad efter samme koncept som
Agnes Skolemad og er klar til at levere fra august
måned.

Skolebestyrelsen udtrykte bekymring om
selskabets holdbarhed og tilfredshed med
løsningen fra andre.

Skolebestyrelsen ønsker ikke at tilbyde skolemad
fra leverandøren, men bad om, at ledelsen i
samarbejde med elevrådet undersøger
mulighederne for andre leverandører i det
kommende skoleår.

http://www.bistrupnoer.dk


10. Høringssvar ny tildelingsmodel for 10.
klasse

Skolebestyrelsen drøftede udkastet til
høringssvaret og det blev godkendt.

11. Eventuelt Sylvia spurgte til forældreforeningens skolefest.
Den afholdes i august, skolen informerer.

12. Godkendelse af referatet Godkendt.


