
Mødet blev afholdt på Store Magleby Skole i
personalerummet tirsdag den 17. august 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:
Elevrepræsentanter ikke valgt.

Repræsentant fra Kommunalbestyrelsen:
Annette Nyvang

Repræsentanter fra ledelsen:
Jens Charpentier og Steen Nielsen

Referat:

Afbud fra: Charlotte T

Første elevrådsmøde er tirsdag den 24. august

1. Godkendelse af dagsorden.
Valg af ordstyrer.

Erling er ordstyrer, dagsorden godkendt.

2. Meddelelser fra

Formanden Formanden bød alle  velkommen tilbage.

Skolen og SFO Skolen fortalte om:
● Første skoledag
● Afholdelse af lejrskoler på 6. årgang -

placering ønskes i foråret modsat
efteråret fra lærerne. Årsagen er, at
lærerne gerne vil lære klasserne bedre at
kende inden lejrskolen

● Ændring i Sundhedsplejens tilbud til
eleverne - Sundhedsplejen har grundet
budgettilpasning (øgede udgifter) måtte
tage 5. og 7. årgang ud af års rullet, i
stedet besøger Sundhedsplejen eleverne i
6. klasse.

● Samarbejde mellem Dragør Boldklub og
SFO’erne søges etableret



● Samarbejde med Børnebasket Dragør i
indskolingen og på SFO, der koordineres
et fælles møde om et muligt samarbejde

● Samarbejde med Ørestad Gymnasium,
SN og JC har møde med rektor fra
Ørestad Gymnasium om et muligt
samarbejde

● Skolemaden bliver mere økologisk
● Som resultat af

undervisningsmiljøvurderingen, etableres
to udendørs vandhaner ved
gymnastiksalen, hvor eleverne kan få
vand

● Skolepolitik. Vi har på skolen haft en god
formiddag i uge 31, hvor vi har haft dialog
om indholdet i skolepolitikken og vores
egen praksis ind i denne. Arbejdet med at
udfolde skolepolitikken mere vil ske hen
over efteråret

● Ansættelse af matematik og
naturfagslærer i udskoling lige inden
ferien.

● Godkendelse af deltagelse i eliteidræt
● Rundvisning - åbent hus -  i indskolingen

for forældre, der endnu ikke kender
skolen.

● SFO’en er  i gang med at ansætte
erstatning for klassepædagog

Lærerne God start, hvor alle er kommet godt i gang, men
der ses stadig træthedstegn. Det giver god
stemning, at man kan planlægge frit og normalt.
Også god start for 0. og 1. klasserne. 3. og 6., der
har skiftet afdeling er ligeledes kommet godt i
gang. Alle medarbejdere har fået ny enhed.
Forældremøderen kommer i de kommende uger.
Invitationer på vej.
Vi er opmærksomme på de elever, der har
problemer med at komme i skole. Måske er nogle
stadig påvirket af hjemsendelserne.
Lejrskole afholdes i 8. klasserne i efteråret.

Eleverne Der er ikke valgt elevrådsrepræsentanter endnu.

Udvalg
- Trafikudvalget Intet nyt fra udvalget. I næste nyhedsbrev

informeres forældrene om trafikreglerne ved



skolen. Grith udarbejder udkast til brev om
trafiksituationen.

- Kontaktforældreudvalget
(Forældreindragelse)

Nye kontaktforældre vælges på kommende
forældremøder.

- Principudvalget Skal mødes og bl.a. lave princip om aflevering af
elever.

Kommunalbestyrelsen Der er høringsmøde i Hollænderhallen om budget
2022 i morgen.
Skoleudvalget har behandlet sag om hjemtagelse
af specialområdet, det er positivt, at flere børn
modtager støtte på almenskolen, fremfor at blive
sendt ud af kommunen.
Der ændres lidt på skoledistrikterne før næste
skoleindskrivning. Det er sendt i høring.
Udvalget behandlede sag om større frihedsgrader
til folkeskolen. Kvalitetsrapporter laves fortsat i
Dragør med udvalgte relevante data, der kan
stadig udarbejdes elevplaner. Der ønskes fortsat
høj kompetencedækning blandt lærere, og
skolelederne kan fortsat afkorte skoledagens
længde. Der er puljer til trivsel, faglig løft og
udeskole, samt arbejdet med læringsrum
indendørs.
Annette forudser lange politiske forhandlinger om
budget

3. Status Covid19 og genåbning Jens orienterede om:
● Genåbning ifm. første skoledag
● At enkelte retningslinjer fortsat består,

herunder håndhygiejne, hjemsendelse
ved smittetilfælde

● Ændrede retningslinjer for nære kontakter
og det nye begreb anden kontakt

● Aflevering udendørs og
● Uddeling ved fødselsdage

4. Høring om budget 2022 Jens fortalte om budgetforslaget forskellige
elementer. SB drøftede og kommenterede
efterfølgende budgettet, herunder også de
uklarheder, som forslaget også indeholder.
Erwin skriver høringssvar om skolebussen og
Charlotte om rammebesparelsen, efterudannelse,
støttekorps, midler til specialundevisning og
reduktion i Børn, skole og kultur, hvorefter der
samskrives.



Egenbetaling til special.SFO modtages positivt
Driftudvidelserne modtages gerne.

5. Opfølgning på skolens budget for 2021 -
inkl. 2. kvartal 2021

Jens orienterede om status på skolens økonomi,
generelt er økonomien flot og skolen forventer
ikke behov for besparelser eller andre tiltag med
henblik på at få året til at gå i nul.

6. Afrapportering af princip 5 om
varieret/åben skole

Jens orienterede om, at skolen aktivt har
samarbejde med:

● Amagermuseet
● Ungdomsskolen
● Musikskolen
● Biblioteket
● Folkekirken
● Vej og gartner om biodiversitet
● Den Blå Planet
● Lokale virksomheder, der donerer

materialer til skattekisten
● Karrieremessen
● Samarbejde om iværksætteri - Rotary
● Nye samarbejder med Ørestad

Gymnasium, Børnebasket Dragør, Dragør
Boldklub

● Samarbejde med Future Classroom om
praktikernetværk for teknologiforståelse

● Håndboldklubben
● Svømmeklubben
● M.fl.

I relation til praktikforløb kommer aller elever i
praktikforløb i uge 47. UCT koordinerer
praktikpladserne, eleverne melder sig til via en ny
portal. Skolen skal bruge UCT, da eleverne ellers
ikke er dækket forsikringsmæssigt.

Herudover er der naturligvis en opmærksomhed
på, at undervisningen skal være varieret. Den
nye udeskolefunktion er et eksempel på, at
variationen styrkes yderligere i det kommende
skoleår. I det nye skoleår starter vi op med
udeskole i flere forskellige fag i:

● 3. årgang
● 5. årgang
● 8.B og
● 9.C



SB stillede spørgsmål og tog afrapporteringen til
efterretning.

7. Afrapportering af princip 10 om
vikardækning

Jens orienterede om, at skolen følger princippet,
når der vikardækkes. SB tog til efterretning.

8. Status på princip 14 om
skole-hjemsamarbejde

Vi har fulgt op på ønskerne om bedre
kommunikation fra sidste møde.
Datoer for forældremøder:
Oversigt over forældremøder på STM 21-22

0.   31/8 17-19. I hvert sit klasselokale.
1. torsdag den 26. august kl. 17
2. 25/8 17-19
3. 30/8 kl. 17
4. Torsdag 2. september kl. 17.
5. Onsdag den 15 september kl. 17
6. Tirsdag den 7. september
7. Mandag den 23. august kl. 17
8. Torsdag den 26. august kl. 17 (i 8.a/b)
9. Torsdag den 2. september kl. 17 (I 9.bc)

Dato for kontaktforældremøde: Torsdag den 7.
oktober kl. 17-19. På næste møde drøftes emner
til mødet.

9. Godkendelse af høringssvar om
biodiversitetstiltag på skolens område til
BEPU

Godkendt. Erwin fremsender svaret.

10. Eventuelt Skoledistrikter i høring, deadline den 22.
september for høringssvar.
Jens har svaret på Charlottes mail, som blev
ønsket drøftet under evt. SB drøftede mailen.
Annette orienterede om, at der er renovering af
toiletterne på vej.

11. Godkendelse af referatet Godkendt.


