
Mødet blev afholdt på Store Magleby Skole i
personalerummet torsdag den 19. maj 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: Sylvia, Charlotte T, Laura,
Charlotte

1. Godkendelse af dagsorden.
Valg af ordstyrer.

Godkendt. Erwin ordstyrer.

2. Meddelelser fra

Formanden Intet nyt

Skolen og SFO SSP undersøger udbredelsen af fester og alkohol
blandt 8. klasserne
Skolemadsordningen hos Agnes stopper,
skolebestyrelsen skal tilkendegive, om der
ønskes en skolemadsordning fortsat - det ønsker
skolebestyrelsen
Affaldssortering igangsat
Skemalægning for kommende skoleår er
igangsat - Jette Johnsen inviteres med til næste
skolebestyrelsesmøde og præsenterer skemaet
for næste skoleår
Indsamling efter Rynkebyløb gav over 29000 kr.
Skriftlig eksamen afviklet på flot vis.
Sidste skoledag for 9. den 25/5 med morgenmad,
karamel og vandkamp



Lærerne Lærerne fortæller, at der har forekommet
fotografering af lærere, der er delt på sociale
medier. Det opleves krænkende og
grænseoverskridende for lærere. Der ønskes et
princip for området måske som en del af
værdiregelsæt. I øvrigt afsluttes skoleåret
samtidig med at næste planlægges. Elevtoiletter
under renovering.
Der er spænding blandt de små, som for første
gang skal opleve de store gå ud af skolen.
Eleverne er ved at være trætte, og der er lidt flere
konflikter end ellers. Legepatruljen er i gang og
afhjælper nogle af udfordringerne.

Eleverne Affaldssortering sat i gang for to uger siden. På
dagens elevrådsmøde var der spørgsmål, men
det fungerer nogenlunde. Toiletvognen, der er
midlertidig, er ikke optimal, og der mangler sæbe
og papir. Skolen er tilmeldt “alle børn cykler”.
Elevrådet planlægger at spærre kys og kør i
perioden, og der skal selvfølgelig informeres
inden.

Udvalg
- Trafikudvalget Et reminderbrev om gode trafikvaner på vej til

forældrene.

- Kontaktforældreudvalget
(Forældreindragelse)

Intet nyt.

Kommunalbestyrelsen Annette fortalte om beslutningerne, om at STM
skal bidrage med penge for at udligne
overforbrug på specialområdet. Der er også
kommet ny tildelingsmodel for 10. klasserne med
fx ekstra til bygninger og ledelse. Der er bevilget
penge til 9. spor.
Der ventes spændt på høringssvar!

3. Placering af konstituerende møde i
august

Det konstituerende møde i august placeres den
15. august kl. 17-19. På dette møde placeres de
øvrige af skoleårets møder i skolebestyrelsen.

4. Afrapportering af princip 1 om
timefordeling, skoledagens længde og
pausemønstre

Bilag: Princip 1
Jens orienterede om, at følgende klasser har
ansøgt om og fået godkendt ansøgninger om
forkortet skoledag i kommende skoleår:

● 4.A

https://storemaglebyskole.aula.dk/sites/storemaglebyskole.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Princip%201%20-%20Timefordeling%2C%20skoledagens%20l%C3%A6ngde%20og%20pausem%C3%B8nstre.pdf


● 4.B
● 5.B
● 6.B
● Hele 7. årgang
● 8.B
● 8.C og
● Hele 9. årgang

I relation til pauserne, har eleverne i dette skoleår
grundlæggende haft adgang til legepatruljen det
meste af året. I kommende skoleår er pauser en
del af skoleplanen, således er ambitionen, at
pauserne rummer flere tilbud til eleverne.

Der er ikke eksempler på afvigelser i
skoledagens længde, med undtagelse af de
omlagte dage, der afsluttes kl. 13.00.
SB nikkede til afrapporteringen.

5. Afrapportering af princip 4 om
undervisningsdifferentiering og
holddannelse

Bilag: Princip 4
Med udgangspunkt i princippet, orienterede Jens
om, at princippet generelt er genstand for
opmærksomhed på, at vi også her har behov for
en fornyet opmærksomhed ift. planlægningen af
undervisningen. Covid19 har forstyrret skolens
praksis meget indgående, også når det har
handlet om muligheder for holddeling og ellers
faste indsatser på skolen.

Fra dette skoleår fremhævede Jens følgende
eksempler på særlige indsatser på skolen:

● Indskolingsholdet
● NEST-indsatser generelt
● Læseugler
● Samarbejde med klubben,

Kompetencecenter og ekstern leverandør
om arbejde med udskolingsklasse mhp.
fagligt løft, trivsel og fællesskab

● Opmærksomhed på matematik og dansk i
relation til supplerende undervisning og
støtte i klasser og til elever på hold

● Ordblindeindsatser og
● Udeskole

Som eksempler på brug af fleksdage til
holddeling og niveaudeling, blev følgende nævnt:

https://storemaglebyskole.aula.dk/sites/storemaglebyskole.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Princip%204%20-%20Undervisningsdifferentiering%20og%20holddannelse.pdf


● Fælles matematikfleksdage i udskolingen
● Fællesfaglige forløb for udskolingen
● Værksteder i indskolingen i fagene på

fleksdage
● Mellemtrin eksempel på holddeling

mellem lærerne mhp. at træne eleverne i
at kunne mere selv.

I det kommende skoleår vil disse indsatser
fortsætte, skolen har dog opmærksomhed på, at
der er behov for flere holddelings- og
støttemuligheder i Kompetencecenteret, ligesom
der er behov for fortsat fokus på systematik i
vejledernes indsatser - der udarbejdes plan for
danskvejledernes forløb i næste skoleår, ligesom
der er i matematik skabes fornyet overblik over
det faglige niveau i klasserne.
SB nikkede til afrapporteringen

6. Afrapportering af princip 6 om udbud af
valgfag

Bilag: Princip 6
Som vi har orienteret om før, skal skolen tilbyde
valgfag i 7. til 9. årgang.
På 7. og 8. årgang drejer det sig om de
praktiske/musiske valgfag, som afsluttes med en
eksamen efter 8. skoleår. Her skal skolen tilbyde
H/D, men vi tilbyder også madkundskab samt
billedkunst. Eleverne prioriterer de tre
muligheder, og der dannes derefter hold efter
prioriteringerne. En opmærksomhed er, at alle
ikke kan få deres første prioritet.

VI har været i dialog med de kommende 9.
klasserne om deres ønsker, som går i mange
retninger. Rigtig mange elever peger dog på
behovet for hjælp til konkrete opgaver og
mulighed for at træne særlige discipliner. Enkelte
elever ytrer også ønske om et idrætslignende fag
med mulighed for bevægelse.

Derfor kan følgende to scenarier komme i spil:
1.
Der er elever nok til et idrætshold. Dette oprettes,
og desuden oprettes tre andre hold, der i en
struktur med treugers intervaller har en
undervisningsgang  med teknologiforståelse, og
her vil vi eksperimentere med dette område  og

https://storemaglebyskole.aula.dk/sites/storemaglebyskole.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Princip%206%20-%20Udbud%20af%20valgfag.pdf


høste erfaringer, som vi kan bruge fremadrettet.
De to følgende gange møder eleverne to
forskellige faglærere, der præsenterer et fagligt
relevant oplæg. Derefter er der mulighed for
hjælp til afleveringer, præsentationer etc. Altså en
gang teknologiforståelse og derefter to gange
faglig brushup, mens en gruppe har permanent
idræt.

2.
Der er ikke nok elever til idrætsholdet, så vi
opretter 4 hold. Et af holdene hedder
teknologiforståelse. De tre andre hold har hver
sin faglige kompetence tilknyttet, og her vil
læreren hver gang give et fagligt oplæg, som
læreren erfaringsmæssigt ved kan udfordre.
Eleverne fordyber sig derefter i dette, eller
alternativt kan de  få hjælp til opgaver, som de
arbejder med i øjeblikket..
Valgfaget struktureres i perioder på 4 uger, hvor
hvert hold når igennem alle fire fag.
Skolebestyrelsen godkendte, at ledelsen arbejder
videre med de fremlagte scenarier.

7. Besparelse på specialområdet og
konsekvenser for skolens økonomi

Bilag: Punkt 3 på BFKU den 12. maj 2022
BFKU har på møde den godkendt en handleplan
for merforbrug på specialområdet, der medfører,
at Store Magleby Skole i indeværende kalenderår
skal spare 1,066 mio. kr. Sagen afventer
godkendelse i Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen, men skolens ledelse
forventer, at realiteten er, at der skal findes en
besparelse på skolens budget på 1,066 mio. kr.

Det er ledelsens vurdering, at skolens handleplan
for at sikre overholdelse af besparelsen vil
indeholde følgende elementer:

1. Skolens mindreforbrug fra sidste år skal
bruges til at dække besparelsen fuldt ud,
det medfører, at skolens køkken i
madkundskab udskydes til næste år, der
er ligeledes ikke mulighed for indkøb af
Chromebooks, inventar og lignende i året

2. Hertil mangler der 110.000 kr. plus en
buffer på mindst samme størrelse. Dette
foreslås håndteret således:

https://www.dragoer.dk/politik-og-indflydelse/dagsordner-og-referater/boerne-fritids-og-kulturudvalgets-moeder/2022-05-12-1700-1529/


a. Lejrskoler i 5. årgang skæres ned
fra 5 til 3 dage i kommende
skoleår og fremadrettet, det frigør
ca. 120 undervisningstimer, skolen
kan anvende andre steder,
ligesom der kan spares på højt
undervisningstillæg og
materialepengene. Besparelsen
på materialepenge og tillæg udgør
ca. 35.000 kr.

b. De resterende 185.000 kr. tages
fra lønsummen på SFO’en. Det vil
ikke medføre afskedigelser eller
forringelser, da der er et forventet
mindreforbrug.

Skolens ledelse finder det vigtigt, at skolens
medarbejdere er inddraget i handleplanen, derfor
foreslår ledelsen, at skolebestyrelsen på næste
møde får præsenteret den endelige handleplan til
godkendelse, når ledelsen har haft mulighed for
at inddrage medarbejderne.

Endelig fortalte Jens, at skolebestyrelsen har
mulighed for at udtale sig om emnet, selvom der
ikke er bedt om høringssvar.
SB stillede opklarende spørgsmål og ytrede
frustrationer over besparelserne.
SB godtog fremgangsmåden. Erwin tager fat i de
andre skoler med henblik på udtalelse.

8. Høring om ny tildelingsmodel for 10.
klasserne i Dragør Kommune

Bilag: Punkt 6 på BFKU den 12. maj 2022

Frist for at indsende høringssvar er den 24. juni
kl. 12.00. Et høringssvar bedes sendt til Center
for Børn, Skole og Kultur via mailen
sbk@dragoer.dk eller alternativt via kommunens
hovedpostkasse dragoer@dragoer.dk

Erwin laver udkast til høringssvar.

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

Jens orienterede om, at den ekstra klasse nu er
startet på SFO. Opstarten har generelt været
god, men har også medført behov for ekstra
ressource i opstarten. Ledelsen og
medarbejderne på SFO’en er i tæt dialog om
status på børnene i SFO’en.

https://www.dragoer.dk/politik-og-indflydelse/dagsordner-og-referater/boerne-fritids-og-kulturudvalgets-moeder/2022-05-12-1700-1529/
mailto:sbk@dragoer.dk
mailto:dragoer@dragoer.dk


Der er indkøbt møbler til den ekstra klasse på
skolen, ligesom det ekstra lokale snart forventes
klargjort. Den 20. juni er der forældremøde for
årgangen, her vil forældrene blive vist rundt i
lokalerne. Skolebestyrelsen inviteres ligeledes på
rundvisning på kommende møde.

Siden sidste møde i skolebestyrelsen, har skolen
også modtaget de søgte midler til den ekstra
klasse for det kommende skoleår. Der står
således tilbage, at der er afklaring om midlerne
for de kommende skoleår.

10. Eventuelt Camilla spurgte til seneste skolebestyrelsesmøde
og aftalen om revidering af mobilprincippet.

11. Godkendelse af referatet SB godkendte referatet.


