
Mødet blev afholdt på Store Magleby Skole i
personalerummet tirsdag 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:
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, Charlotte Tranberg

1. Godkendelse af dagsorden.
Valg af ordstyrer.

Dagsorden godkendt, Erwin blev valgt som
ordstyrer

2. Meddelelser fra

Formanden Intet

Skolen og SFO ● Ændrede regler for optag på gymnasier i
22. og 23. Sendt til forældrene

● Mulighed for optagelse på
Drengeakademiet også sendt til 7.+8.
klassers forældre

● Der er afholdt terminsprøver i forgangne
uge for 9. klasserne under særlige vilkår

● Mundbind og coronapas eller testkrav (15
år eller under 15) ved Introdage i uge 12

● Samfundsugen flyttes til efteråret
● Uge 6-tilrettelæggelse sker jf. restriktioner

for Covid19, der tilbydes legeforløb til 1.
årgang, forløb hos museet for 5. årgang
(ligestilling) og endelig forløb med kirken
for 7. årgang (grænser)



● Vinduerne på vestsiden og ved faglokaler
på sydsiden af skolen udskiftes i uge 7

● Skolens toiletter renoveres med start
slut-februar

● Stillingen som indskolingsleder er slået op
● Kvalitetsrapport er på vej og sendes ud

snarligt. Høringssvar skal være klar meget
hurtigt efter næste møde i
skolebestyrelsen

● Indskrivningen til næste skoleår
● Ændre dato for kontaktforældremøde

under eventuelt
● Skolefest udskydes.

Lærerne Der har været en del coronarelateret sygdom
også blandt lærerrepræsentanterne i SB.
Forældrene opfordres til at holde børnene
hjemme til de er helt raske, så der er tryghed om
det. Lærerne opfordrer også forældrene til at
eleverne testes, idet eleverne direkte adspurgt
ikke testes som de burde.
7. årgang i gang med en justeret Polarskole, som
nok skal blive god.

Eleverne Christian fortalte, at der i dag var en halv klasse
fraværende.I Christians opfattelse er, at de fleste
elever tager de nødvendige tests. Man kan
mærke, at der er færre elever i skole i øjeblikket.
Næste elevrådsmøde bliver sandsynligvis digitalt.

Udvalg
- Trafikudvalget Intet nyt fra udvalget. Der er kommet elektroniske

smiley-foranstaltninger, der skal mane til
overholdelse af hastighedsbegrænsningerne på
Kirkevej.

- Kontaktforældreudvalget
(Forældreindragelse)

Der skal findes ny dato for kontaktforældremødet.
Den 6. april 2022 kl 17-19 valgtes. Erwin skriver
om ændringerne til kontaktforældrene med
begrundelse.

- Principudvalget Behandles under punkt 6-9

Kommunalbestyrelsen Annette fortalte om drøftelsen i skoleudvalget om
det foreslåede 9. spor i kommende indskrivning.
Der ventes en klassekvotient på ca. 26, og der



kan komme flere. Desuden ventes udfordringen
at fortsætte i de kommende indskrivninger, da
fødselstallene er høje. Så i den kommende tid
skal udvalget finde løsninger på dette,
SB stillede spørgsmål og drøftede
problematikken.

3. Status Covid19 og genåbning Jens orienterede om, at der er udsendt nye
retningslinjer i forbindelse med tilbagevenden til
den fysiske undervisning den 5. januar. Først og
fremmest betyder de nye retningslinjer, at vi har
kunnet åbne for fysisk undervisning, hvilket
betyder meget for skolen og ikke mindst
eleverne.

Retningslinjernes hovedindhold er:
● Adskille af klasser i undervisning, pauser

og SFO
● Faste indgangsdøre
● To test om ugen ved selvtest til elever i

1.-9. klasse, her på skolen får elever i 0.
klasse også tilbuddet

● Fokus på hygiejne

Med retningslinjerne er der også indført to nye
kontaktbegreb, der erstatter begrebet nære
kontakter. Nu kan børnene være øvrige kontakter
i skolen eller husstandskontakter i hjemmet.

Alle retningslinjerne er udsendt og beskrevet for
forældrene mellem jul og nytår, så alle havde god
mulighed for at læse om retningslinjerne.

I forbindelse med opstarten udleverede vi selvtest
den 3. og 4. januar. Vi udleverede over 1.000
selvtest. Inden da har skolen brugt 100 vikartimer
på podning af elever, hvorfor overgangen til
selvtest er en god ide for skolen.

Retningslinjerne gælder til og med marts måned.

I forbindelse med den fysiske genåbning har der
fra den 7. januar til i dag været konstateret 106
smittede på skolen. Vi er samtidig som skole
voldsomt presset af fravær blandt
medarbejderne. Der sendes en beskrivelse af en



nødprocedure for undervisningen ud til
forældrene i denne uge, her vil der være fokus på
at sikre tilsyn med flest mulige elever. Herudover
vil vi fra skolens side ændre i håndteringen af
smittetilfælde, så vi bedre kan håndtere
situationen. Helt konkret har vi allerede været
nødsaget til ikke at informere om alle tilfælde og
prioriteret de tilfælde, der har medført nye
testdatoer for eleverne.

4. Godkendelse af budget 2022 Bilag: Udkast til budget 2022
Jens orienterede om, at budgettet for 2022
medfører en reduceret tildeling til skolen på 1,4
mio. kr. på lønsummen. Det medfører behov for
besparelser på skolens drift, da vi ikke som
tidligere kan bruge midler fra lønsummen til
skolens drift. Udkastet til skolens budget for 2022
indeholder således:

● En mindre besparelse på telefonudgifter
og befordring

● Besparelse på repræsentation på 56.000
kr.

● Besparelse på 75.000 kr. på inventar
● En mindre besparelse på porto og gebyrer
● Besparelse på 100.000 kr. på vedligehold
● Besparelse på 20.000 kr. på

arrangementer
● Besparelse på 20.000 kr. på praktiske fag

til andre fag
● En omfordeling på 100.000 kr. fra bøger til

digitale læremidler
● Besparelse på 35.000 kr. på midler til

ekskursioner
● Besparelse på 96.000 kr. på AV/IT.

Det er positivt, at der endelig er et retvisende
budget til renovation og ejendomsskat.

Det er skolens forventning, at der kan overføres
et mindreforbrug fra 2021 til 2022. I den situation
vil skolens ledelse foreslå, at budgettet
genåbnes, således at skolebestyrelsen og
skolens samarbejdsorgan sammen med ledelsen
kan opprioritere udvalgte konti og dermed
dæmpe effekten af besparelsen.

https://docs.google.com/document/d/1fABty4qAVrNdKtI-hI0WyVm8XBFYRSzLgaxP71vZQJ0/edit?usp=sharing


Med besparelsen er det prioriteret, at der ikke
skal afskediges medarbejdere på skolen, det skal
dog forventes, at fagfordelingen på skolen bliver
mere stram end normalt, da vi skal løse skolens
dækning af timer med dem, vi er.
SB godkendte budgettet, og deltager gerne i
prioriteringerne, hvis vi kan overføre pengene fra
2021.

5. Orientering om ændringer i skolens
kompetencecenter og ledelse

Bilag:
Opdateret beskrivelse af ledelsesstrukturen
Opdateret beskrivelse af Kompetencecenteret
Som følge af den opsigelse, skolen modtog i
december måned, er Signe Schandorff
konstitueret som afdelingsleder for indskolingen,
samtidig er Niclas Fick blevet ny afdelingsleder
for mellemtrinnet. Årsagen til denne ændring er
en afvejning af de muligheder, skolen har for at
løse den konkrete situation set i relation til de
kompetencer, der er til stede på skolen. Skolens
ledelse har ligeledes inddraget skolens
samarbejdsorgan, før den konkrete løsning blev
besluttet. I denne dialog er der drøftet en række
løsningsmuligheder, før den endelige beslutning
er truffet.

Ændringen medfører også en række ændringer i
skolens kompetencecenter, der nu
ledelsesmæssigt placeres mere entydigt hos
skolelederen, også i forhold til den daglige
ledelse. I den sammenhæng er det fortsat
nødvendigt at have en koordinerende funktion,
der sikrer, at møder i Kompetencecenteret, i
Ressourceteamet og lignende fortsat er
veldrevne og understøtter skolens
inklusionsopgave. Samtidig er det tydeliggjort
endnu mere, at ansvaret for den enkelte elevs
læring, trivsel og udvikling på skolen er placeret
hos afdelingslederen.

I kompetencecenterbeskrivelsen er der derfor nu
et nyt afsnit om faglig sparring, ligesom
mødeaktiviteten i Kompetencecenteret er
gennemskrevet. I beskrivelsen af ledelsesteamet
er der tilføjet en beskrivelse af
koordinatorfunktionen for kompetencecenteret.

https://docs.google.com/document/d/1TFQ2zfWnytaNWC8gMXcOM7i8vEz5CS6PQF_QlYhjBSs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Z4HsFXxsCt2xEPRTOCJJ_DT1HDFovqcjr1BKB510DN4/edit?usp=sharing


Endelig er det hensigten, at beslutninger om
ressourcer til enkeltelever på skolen fremover
skal træffes af ledelsen samlet.

SB drøftede ændringens konsekvenser, herunder
risikoen for længere behandlingstid for tiltag
vedrørende den enkelte elev.
SB konstaterer med tilfredshed, at koordinatoren
for kompetencecentret ser ud til at blive på
skolen.

6. Godkendelse af udkast til nyt princip 5
om åben/varieret skole

Bilag: Udkast til nyt princip 5
SB godkendte princippet.

7. Godkendelse af udkast til nyt princip 10
om vikardækning

Bilag: Udkast til nyt princip 10
SB godkendte princippet.

8. Godkendelse af udkast til nyt princip 9
om elevernes placering i og
sammensætning af klasser

Bilag: Udkast til nyt princip 9
SB godkendte princippet med tilføjelse af SFO:

Der tilstræbes en grundig overlevering fra
børnehaver til SFO og skole med henblik på
bedst mulig klassedannelse.

9. Godkendelse af udkast nyt princip 11 om
budgetlægning og økonomiopfølgning

Bilag: Udkast til nyt princip 11
SB godkendte princippet.
Således mangler kun trivselspolitikken og
mobilpolitikken, som vi vender tilbage til.

10. Eventuelt Erwin fortalte om pressemeddelse fra
NovoNordiskfonden om bevilling på 3 millioner til
SFO-projekt om månebaseprojekt.
70 mio. kr. uddelt til naturvidenskabelige
projekter inden for uddannelse og formidling i
hele landet | Novo Nordisk Fonden (ritzau.dk)

11. Godkendelse af referatet Referatet godkendt.

https://docs.google.com/presentation/d/1p2_JNmALfKbGiGGsTWsiMjWEJCfJTgmg_wuZGTn2FyM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1xndLMZrPuvHBZQUwld0QEOEUwmxyumIHaFT5oOfBlnc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1-bqGlif990gWQUQSIW-StilS9Q5yuf8UQPkkZYfB4T8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Huq2fQVYR7CsutrrkEuUP7Wf-pALetzgOLFs1Z2IcX0/edit?usp=sharing
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/70-mio-kr-uddelt-til-naturvidenskabelige-projekter-inden-for-uddannelse-og-formidling-i-hele-landet?publisherId=12648792&releaseId=13640636
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/70-mio-kr-uddelt-til-naturvidenskabelige-projekter-inden-for-uddannelse-og-formidling-i-hele-landet?publisherId=12648792&releaseId=13640636
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/70-mio-kr-uddelt-til-naturvidenskabelige-projekter-inden-for-uddannelse-og-formidling-i-hele-landet?publisherId=12648792&releaseId=13640636

