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november kl. 18.00-20.00 i personalerummet 
 
Mødedeltagere: 
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Erwin Lansing, Grith Puggaard, Felicia Ochi-Albi 
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Medarbejderrepræsentanter: 
Jette Johnsen og Henriette Thorius 
 
Elevrepræsentanter: 
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Repræsentant fra Kommunalbestyrelsen: 
Annette Nyvang 
 
Repræsentanter fra ledelsen: 
Jens Charpentier, Steen Nielsen 
 
 
Afbud fra: 
 
Dagsorden: 
 

 
 
 
 
 
Afbud: Felicia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Valg af ordstyrer. 
 

Dagsordenen blev godkendt, punkt 8 om 
skoledistrikterne blev drøftet først. René blev 
valgt som ordstyrer. 

2. Meddelelser fra 
 

  

 Formanden 
 

Der blev afholdt borgermøde om skolerne i sidste 
uge. René deltog på mødet. Der blev debatteret 
inklusion og privatskole. Næste uge er der møde i 
det rådgivende skoleorgan.Her tages hul på 
arbejdet med de kommende års skolepolitiske 
mål. 
 
På borgermødet blev ønsket, at der blev talt mere 
om SFOerne.  
 

 Skolen og SFO 
 

Jens fortalte om seneste nyt fra SFOen, som også 
informeres om i deres Nyhedsbrev. 
Der er taget hul på arbejdet med 
kvalitetsrapporterne, hvor skolelederne kommer 
med input og er med til at kvalificere data. 
 



Der har været foredrag om stoffer og alkohol for 
udskolingsklasserne. Desuden foredrag om 
kønsidentitet. Jens har været i P1 og P4 til 
interview efter foredraget om kønsidentitet. 
Alle tre skoler har ansøgt om midler til læsning.  
Der er fokus på lystlæsning i fritiden. 
 
Pt. er der UPV-konferencer for alle 6 8.+9. 
klasser. Procedurerne laves om med jævne 
mellemrum, også i år. Alle elever skal vurderes 
over for alle tre ungdomsuddannelser, hvorefter 
eleverne skal vælge den uddannelse, de ønsker. 
 

 Lærerne 
 

Arbejdet med at give karakter er blevet mere 
udfordrende med den nye måde at 
uddannelsesparathedsvurdere eleverne. 
Eksempelvis ringer forældre om forklaring på 
karakterer.Det kunne være en god ide med et 
større udvalg af muligheder for de elever, der ikke 
umiddelbart er parate. 
Der er fokus på vores legepatrulje, som besøges af 
journalister i næste uge. Desuden er der etableret 
spillecafe med analoge spil i Multisalen. Årets 
juleudsmykning laves af genbrugsmateriale og 
materiale fra Hovedgadens restlager. 
 

 Eleverne 
 

Elevrådet: Papirindsamling sat i gang og der er 
ambitioner om mere bæredygtighed.  
 
På demokratidagen, hvor kommunens 9. klasser 
deltog var bæredygtighed temaet. 
 
Der har været afholdt karrieremesse i 
Hollænderhallen. Det er fint, men eleverne kunne 
godt have ønsket at få mere ud af det. Det har 
været vanskeligt at få tiltrukket mange 
erhvervsdrivende sammenlignet med sidste år. 
Det kunne være godt, hvis der var nogle 
uddannelser repræsenteret. Steen fortalte, at fokus 
er på karrierelæringen, ikke uddannelserne. 
 
9. klasserne er i praktik. 
 

 Udvalg  
    - Trafikudvalget 
 
    - Kontaktforældreudvalget 
(Forældreindragelse) 
 

Intet 
 
 
Intet 



 
 
 

 Kommunalbestyrelsen 
 

 

3. Mobilprincippet 
 

Medarbejdernes input er, at princippet fungerer 
godt i indskolingen, men er vanskeligere at 
håndhæve for skolen efter 5./6. klasse i pauserne. 
 
Skolebestyrelsen drøftede princippet og skolens 
ledelse indhenter erfaringer fra Skelgårdsskolen, 
der har indført mobilforbud fra 0.-9. 
 

4. Princip 7 
 

Skolen registrerer fremover, hvor mange 
underretninger og fastholdelser skolen laver om 
året. 
Hvad vil SB vide i tilbagemeldingen om 
princippet? SB vil gerne have et indblik i skolen 
“som maskine”. SB vil fremover gerne vide: 
Eksempler på tiltag inden for hver af de tre 
niveauer i tiltag (bilag). Måske kunne “når det 
bliver svært” være en del af forældrebrochuren. 
 
Jens fortalte om alle de overvejelser og tiltag, som 
skolen har og sætter i gang for at fremme god 
trivsel og læring. Der er tre niveauer i tiltag - se 
bilag. Hvis tiltagene ikke har tilstrækkelig effekt, 
kan det komme til eksempelvis en visitationssag. 
 

5. Budget 2020 
 

Orientering om budgetforliget. 

6. Ansøgning om kortere skoledag 
 

SB tager ansøgningerne til efterretning uden 
udtalelse. 
 

7. Orientering om nye regler for 
elevfravær 
 

Skolebestyrelsen blev orienteret om de nye 
fraværsregler. Skolen orienterer forældrene om de 
nye regler i det næste forældrenyhedsbrev. 
 

8. Høring om skoledistrikter Annette fortalte om forskellige politiske 
overvejelser om skoledistrikterne, hvor 
søskendekriteriet er indregnet. Derefter blev der 
udvekslet holdninger til forslaget, hvor St. 
Magleby Skole vil få 24,3 elever i snit. 
Det skal i højere grad tilstræbes, at der er lige 
mange elever i klasserne på de tre skoler. Det 
ønsket, at de overordnede linier fra år til år 
holdes. 
Rene laver høringssvar. 
 



9. Eventuelt 
 

Opfølgning på indskolingsklassen, som nævntes 
sidst: Der blev orienteret som lukket punkt. 
Derefter blev drøftet, om skolen kunne handle 
anderledes og hurtigere i en lignende fremtidig 
situation. 
 

10. Godkendelse af referatet 
 

Referatet blev godkendt. 

 


