
 
Mødet blev afholdt online mandag den 18. 
januar 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: 
Felicia Ochi-Albi Hechmann, Grith Puggaard, 
Laura, Julian og Annette Nyvang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Valg af ordstyrer. 
 

Dagsordenen blev godkendt og Erwin blev valgt 
som ordstyrer. 

2. Meddelelser fra 
 

 
 

 Formanden 
 

Godt nytår fra formanden. Beklageligt at vi igen 
må lave hjemmeskole, men det virker som en god 
struktureret start. Google Meet er at finde helt ned 
til 2. årgang, hvor det bruges succesfuldt. 
Charlotte Saaby melder sig til ansættelsessamtaler 
i kommende uge. Skolepolitikken på vej i høring 

 Skolen og SFO 
 

I december måned gik vi på juleferie med den 
foreløbige kulmination på efterårets periode med 
hjemsendelser af klasser, den fuldstændige 
hjemsendelse af 5.-9. klasse og ikke mindst med 
udsigten til, at vi ikke kunne genåbne skolen som 
normalt den 4. januar. 
 
De skærpede restriktioner i december måned 
medførte, at vi ikke som skole kunne afholde 
Lucia og sidste skoledag, som vi oprindeligt 
havde planlagt. Vi gennemførte dog dele af sidste 
skoledag som normalt for 0.-4. klasse. 
 



Med den fortsatte udsigt til nedlukning, har vi fra 
skolens side haft fokus på at komme godt i gang 
med nødundervisningen fra 4. januar. I de første 
uger har alle medarbejdere mødtes online med 
nærmeste afdelingsleder og internt i teamene med 
henblik på at planlægge og koordinere 
undervisningen ad flere omgange. Der er ligeledes 
udleveret undervisningsmaterialer til særligt 
elever i indskolingen og udlånt Chromebooks til 
de elever, der har behov for en enhed hjemme. 
 
Der er etableret fysisk nødundervisning på skolen 
for 25 elever med opstart i uge 1, vi er oppe på 45 
elever nu. Hertil er der 12 elever, der modtager 
trivselssamtaler eller anden faglig støtte. Vi har på 
skolen derudover fokus på, at det er vigtigt, at vi 
fastholder f.eks. støtte til ordblindeelever, så også 
denne elevgruppe har de bedste forudsætninger 
for at deltage i undervisningen. Hertil er der 
nødpasning i SFO’en for op til 18 tilmeldte børn. 
I tiden i SFO’en understøttes børnenes mulighed 
for at deltage i nødundervisningen. 
 
Der er ligeledes afholdt møder i fagudvalgene for 
de fag, der er vanskelige at undervise i online, det 
er HDS, billedkunst, idræt og madkundskab. Vi 
gennemfører undervisningen i alle fagene, dog 
ikke valgfagene i 7. og 8. klasse, da disse 
forudsætter fysisk tilstedeværelse. Generelt er der 
stort fokus på samarbejde og vidensdeling af gode 
undervisningsforløb i de praktiske fag, så flest 
mulig har nem adgang til de gode ideer. 
 
Modsat i foråret er skolen denne gang forpligtet 
til at undervise i den fulde fagrække, hertil er de 
faglige mål ikke nedjusteret. Der er dog 
undtagelser, der omhandler praktiske, faglige og 
sikkerhedsmæssige forhold. Derfor er 
undervisningen naturligt ikke helt det samme, 
som når eleverne er på skolen. F.eks. vil 
undervisningen i de praktiske fag i højere grad 
være teoretisk baseret. 
 
Skolens samlede indtryk er, at vi er kommet godt 
i gang med nødundervisningen, men det er ikke 
uden bekymringer for elevernes sociale trivsel og 
medarbejdernes tilhørsforhold til skolen som 
arbejdsplads og fællesskab. Derfor ser vi frem 
mod, at vi forhåbentlig snarligt kan genåbne. Vi 



imødeser dog en længere nedlukning, derfor er 
der også fokus på at lave andre online aktiviteter 
end undervisning, f.eks. etablerer Ungdomsskolen 
online foredrag og aktiviteter med f.eks. Sebastian 
Klein. 
 
Som konsekvens af Covid19 er skolevalget aflyst 
indtil videre. Skolen deltager ikke i International 
Language Competition 2021, denne afholdes 
online i år. Vi er i gang med at planlægge en 
alternativ afvikling af uge 6, der forventeligt 
gennemføres online i videst muligt omfang. 
 
Skolen er i gang med at ombygge 
personalerummet, der støjdæmpes efter flere års 
støjproblemer i lokalet. Vi ser ligeledes frem til, 
at der etableres en ny legeplads ved Multisalen, 
dette arbejde påbegyndes omkring medio februar 
måned. Dertil har vi revet køkkenet ned på 
Kirkevej, vi får snart et nyt køkken her. 
 
Endelig er der indgået en ny arbejdstidsaftale for 
lærere og børnehaveklasseledere mellem Dragør 
Kommune og Kreds13. Som direkte følge af 
denne og den nye centrale aftale om lærernes 
arbejdstid, er der udarbejdet en skoleplan, som 
skolebestyrelsen orienteres om på næste møde. 
 
Der er en vis usikkerhed blandt elever og lærere 
især på 9. årgang i forhold til hvornår 
nødperioden slutter og mulighederne for at skabe 
ordentlige betingelser for sommerens eksamener. 
Vi forsøger at berolige og få sænket skuldrene. Så 
længe man gør det så godt som muligt , kan man 
ikke gøre det bedre. 
To fælles elevrådsmøder afholdt.  Men det er 
vanskeligt at få eleverne til at deltage - i dag var 
der blot to elever. Her blev det bestemt, at der 
skal udsendes et spørgeskema til alle elever i 
Dragør om nødundervisningen. 
Vi går også selv med overvejelser om afholdelse 
af et elevrådsmøde på skolen med en simpel 
dagsorden. Videohilsen fra elevrådsformanden på 
vej til alle elever. 
 

 Lærerne 
 

Det er hårdt for eleverne og lærerne i 9. klasse 
med udsigt til en lang periode uden skole, snarligt 
uddannelsesvalg og usikkerhed om afgangsprøve. 
Det er en stor opgave at sidde hjemme og 



undervise samtidig med, at man skal passe sine 
egne børn. 
Der er hyppig kontakt mellem de ansatte for at 
lave aftaler og tilpasse. 
Det er dejligt, at børn med særlige behov kan 
undervises på skolen. 
Men generelt gør elever og forældre alt for at 
deltage og være på, når der er undervisning. 
PT er der 6 forskellige hold på skolen med fysisk 
undervisning, og alle er glade. Der holdes også 
trivselssamtaler eksempelvis ved at gå tur, 
telefonsamtale eller lignende. 
 

 Eleverne 
 

Elevrepræsentanterne deltog ikke på mødet. 
 

 Udvalg  
    - Trafikudvalget 
 

 
Intet nyt. 

     - Kontaktforældreudvalget 
(Forældreindragelse) 
 

Intet nyt. 

 Kommunalbestyrelsen 
 

Erwin orienterede om aktuelle politiske sager. 

3. Status på nedlukning/genåbning af 
skolen 
 

Skolen orienterer om status på skolen. 

4. Godkendelse af budget 2021 
 

Skolebestyrelsen skal godkende budgettet for 
2021, se dette link. Jens orienterede om budgettet 
for indeværende år. Der er et par knaster som 
eksempelvis ejendomsskatterne, som drøftes med 
direktionen. 
Skolebestyrelsen godkendte skolens budget. 
 

5. Antimobbestrategi 
 

Skolens ledelse har udarbejdet udkast til en ny 
antimobbestrategi for Store Magleby Skole. 
Bilaget drøftes og vedtages med evt. justeringer 
(se dette link)  
 
Antimobbestrategien blev drøftet og godkendt. 
På et senere tidspunkt vil trivselspolitikken blive 
taget op til forbedring og revision. 
 

6. Undervisningsmiljøvurdering 
 

Skolens ledelse har sammen med elevrådet 
udarbejdet en undervisningsmiljøvurdering. 
Skolebestyrelsen orienteres om indholdet i denne, 
se dette link. 
 
Skolebestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

https://docs.google.com/document/d/1pVv_3Lr2ZcBCZ_-mMwO6CUN5_hTUG-9If6O1MtbrhYg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bm4KutuCDcSP4E1AOzPMbWVaG-BUDe1xlDbFJBa9auY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wxM_-XgXNIfcUgFmI56XlUSL-aWE3quPMUX0ugTF5Is/edit?usp=sharing


 

7. Rollen som kontaktforælder 
 

På seneste møde drøftede skolebestyrelsen 
behovet for en egentlig beskrivelse af 
kontaktforældrerollen. Skolebestyrelsen drøfter 
kontaktforælderrollen og aftaler hvorledes, der 
arbejdes videre med en beskrivelse. Som 
inspiration henvises til oplæg fra det første 
kontaktforældermøde i efteråret 2017. 
 
Camilla og Sylvia arbejder videre med ideer og 
input til beskrivelsen af rollen som 
kontaktforældre. 
 

8. Eventuelt 
 

Mødetidspunkterne for møderne blev drøftet. 

9. Godkendelse af referatet 
 

Godkendt 

https://docs.google.com/presentation/d/1VGv8gNq56-fdfsQvcMamIKsNOz0FiDyFiCpL_sZNXgM/edit?usp=sharing

