
 
Mødet afholdes på Kirkevej 8, torsdag den 22. 
august kl. 17.00-19.00 i personalerummet 
 
Mødedeltagere: 
Forældrerepræsentanter: 
Erwin Lansing, Felicia Ochi-Albi Hechmann, 
René Bomholt, Charlotte Tranberg, Charlotte 
Saabye Tranberg og Camilla Mikkelsen Suhr 
 
Medarbejderrepræsentanter: 
Jette Jonsen og Henriette Holte 
 
Elevrepræsentanter: 
Clara Wenzel 9.b  
 
Repræsentant fra Kommunalbestyrelsen: 
Annette Nyvang 
 
Repræsentanter fra ledelsen: 
Jens Charpentier, Michael Farum Jensen 
 
 
Afbud fra: 
Grith Puggaard 
 
Dagsorden: 
 

 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Valg af ordstyrer. 
 

Dagsorden godkendt 
 
René er ordstyrer 

2. Meddelelser fra 
 

  

 Formanden 
 

Ingen meddelelser 

 Skolen og SFO 
 

Jens fortalte, at skolen naturligt for årstiden har 
været optaget af skolestarten. Skolen er kommet 
godt i gang med det nye skoleår, der er en god 
stemning på skolen og et stort engagement, der 
har været meget mærkbart i forberedelserne til 
skoleåret.  

Toiletter på SFO skrider også planmæssigt frem. 
SFO’en er godt i gang med den nye struktur, der 
dog også er ny og dermed udfordrer lidt ift. 
planlægning på tværs af matriklerne. På SFO’en 
giver den forkortede skoledag i indskolingen 
bedre tid til kreative aktiviteter, mere bevægelse 
og i begrænset omfang ture i SFO-tiden. SFO’en 



er også i gang med de første spæde forberedelser 
til samfundsugen, der gennemføres over tre dage i 
uge 13.  

Skolen er herudover godt i gang med at forberede 
festivalugen, uge 39, samt opstarten af de første 
GBL-forløb på 5. og 7. årgang. 
SFO’en/UUV-korpset har planlagt en cafe samt 
en udstilling om det arbejde, UUV-korpset laver i 
skolen. Skolen har også startet et forsøg med 
Chromebooks, hvor elev har sin egen enhed. 
Forsøget gennemføres på 6. årgang og skal tjene 
til at opsamle erfaringer ift. 
pædagogisk-didaktiske forandringer, papirforbrug 
og meget mere.  

Endelig har skolen haft besøg af den nye  børne- 
og kulturchef, Rasmus Johnsen. Det er et 
samarbejde, skolen ser frem til. 

 Lærerne 
 

Vi er kommet godt igang. Alle lærer har fået lagt 
det meste af deres årsplan ud. Der foregår en 
masse planlægning for hele skoleåret, og der er 
godt gang i Game Based Learning 2021(GBL21). 
i 5. og 7. klasse. Hver klasse skal igennem 3 
forløb af 15 til 20 timer. I matematik skal der 
eksempelvis spilles Hungry Higs. Det er lidt svært 
at komme i gang, men det er meget spændende - 
og børnene tager meget godt imod det og håndtere 
den nye metode godt og går ind i GBL 21 meget 
positivt.  
1. klasserne er faldet godt til og nyder de nye 
rammer.  
Der er i år 2 lærer der er koordinatorer for hele 
kommunen. Naturfagskoordinator og Pædagogisk 
læringscenter. Det er godt med de opgaver tæt på. 
Der er gang i planlægning af lejrskole.  
Vi mangler den sidste kollega til en af de to lærer 
der stoppede før umiddelbart før sommerferien.  
 
Læseuglerne fortsætter. Det præsenteres på 
forældremøderne i 1. klasse. 
 
Vi har mange faglige indsatser på skolen. Stort set 
alle årgange har en indsats. Bl.a. i matematik, 
dansk, FabLab, microbits, Makers space og meget 
mere. Indsatserne fastholdes og sikres forankret 
på St Magleby Skole  i dette skolår og der udvides 
kun med GBL 21 i 5. og 7. 



 
Vi starter legepatrulje op. Det bliver 5. klasse 
sammen med didaktisk leder Signe Schandorff og 
flere pædagoger. 
 
I 3.C er der et projekt med anderledes indretning. 
  

 Eleverne 
 

Vi har fået nye stole og border. Det er fantastisk! 
 
Vi har været til FEDK-møde med politikerne. 
Eleverne vil gerne have mere pause. 

 Udvalg  
    - Trafikudvalget 
  
 
 
 
 
 
 
 - Kontaktforældreudvalget 
(Forældreindragelse) 
 

 
Intet nyt, men der er fornyet forældrehenvendelser 
med den sti der går lange bygningen. Der er 
cyklister der ikke vise rhensyn og sætter farten 
behørigt ned. El-løbehjul bliver i år en 
udfordringer. Man skal være over 15 år, og brug 
hjelm. Det bliver af skolen betragtet som ulovlig 
adfærd hvis det ikke overholdes 
 
Kontaktforældreudvalget/skolebestyrelsen er ude 
på alle forældremøder i denne tid. Der orienteres 
om skolebstyrelsens arbejde og - temaet i år - 
kommunikation i mellem skole og hjem og et 
mere aktivt kontaktforældrenetværk. Alle 
klasserne har fået/får en opgave, som 
kontaktforældrene skal forholde sig til inden 
mødet, som skolebestyrelsen har arrangeret for de 
valgte kontaktforældre. Mødet er et 
kontaktforældrenetværksmøde, og skal fremover 
være platformen for et samlende fora, til 
fastholdelse og udvikling af det gode samarbejde. 
Forældremøderne kører frem til 12. september. 

 Kommunalbestyrelsen 
 

Der er diskuteret skoledistrikt, hvor der er drøftet 
afstand som kriterium - korteste afstand afgøre 
skole. Dialogmøde med Skoleudvalg og 
elevrådet, og der er interesse for, at der kigges på 
om pauser kan udvides. 
 

3. Kommunikation 
Skolens ledelse og medarbejdere har drøftet 
kommunikation mellem skole og hjem. Skolen 
redegør på mødet for processen og vedhæftede 
dokumenter (bilag) 

Jens redegjorde for tilblivelsen og indholdet af de 
to dokumenter om skolens kommunikation til 
hjemmene.  

Skolens ledelse vil på baggrund af 
skolebestyrelsens drøftelse i dag sende 
dokumenterne til hjemmene sidst i august med 
henblik på at informere forældrene om, hvorledes 



forældrene finder information om klassernes 
undervisning, aktiviteter, mv. 

Sproget kan godt være mindre teknokratisk. Det 
kan godt blødes op, og blive mere pragmatisk. 
Der er enkelte steder hvor der er forslag til 
ændringer til formuleringer fra skolebestyrelsen. 
René sender rettelsesforslag frem. Michael Sender 
en kopi i word  

Dokumentet skabes i denne tid og bliver endeligt i 
den kommende periode. 

 

4. Deltagelse i ansættelsesudvalg 
Skolens ledelse beder skolebestyrelsen drøfte 
på hvilke niveauer, skolebestyrelsen ønsker at 
deltage i ansættelsesudvalg. 

Det er godt at være med i ansættelsesudvalget. 
Det er spændende at komme tæt på skolens 
arbejde. 
 
Skolebestyrelsen inviteres med til samtaler, men 
er ikke forpligtet til at deltage. 
 

5. Budget 2020 for Dragør Kommune 
Dragør kommunes budget for 2020 er 
publiceret 15. august 2019 (forventet) og 
skolebestyrelsen er inviteret til borgermøde 
 
Link til høringsmateriale vedrørende budget 
2020 
https://www.dragoer.dk/vores-kommune/oekon
omi/budget/hoeringsmateriale-til-budget-2020-
2023/ 
 

Der er forslag om fælles svar fra alle skoler i 
Dragør. Det forventes at høringsfristen udsættes 
til den 15. september 2019. Forslaget, er på mødet 
i dag, at få vedtaget hovedtemaer der bringes ind i 
den fælles høringssvar med de andre skoler. 
 
Der blev drøftet den nye situation med privatskole 
og de besparelser som er stillet som forslag til 
budget 2020. Så bekymringen for privatskolens 
indflydelse på kommunens økonomi bliver en del 
af høringssvaret. 
 
Privatskole er et gammelt initiativ. Privatskoler 
skal have lokalerne for at kunne blive godkendt. 
Ellers er der ingen restriktioner. De områder der 
er stillet i forslag kræver lokalplansændringer. 
Dragør Skole har før været lukningstruet, og der 
blev den gang tænkt privatskole som alternativ på 
Dragør Skole. 
 
Der er kritik af materialet og kritik af der kun er 
sendt råderumsforslag ud til høring. 
 

6. Skolebestyrelsens deltagelse i festivalen 
Skolebestyrelsens deltagelse på festivalen 

Det er ikke kun naturfagsfestival det er 
“Festivalen”. Forældreforeningen har den 
sædvanlige bod med kage og kaffe. 

https://www.dragoer.dk/vores-kommune/oekonomi/budget/hoeringsmateriale-til-budget-2020-2023/
https://www.dragoer.dk/vores-kommune/oekonomi/budget/hoeringsmateriale-til-budget-2020-2023/
https://www.dragoer.dk/vores-kommune/oekonomi/budget/hoeringsmateriale-til-budget-2020-2023/


Skolebestyrelsen vil gerne have en plads til 
Festivalen. Starter i uge 38 og slutter i uge 39. 
Den 25. september er der åbenhusdag. 
 
Teamet på festivalen er “Vandets 
hemmeligheder” 
 

7. Orientering om tilladelse givet af 
skoleleder jf. princip 13 
 

Der blev orienteret om en tilladelse der er givet til 
en elev 6. klassse.  

8. Valg af repræsentant fra 
skolebestyrelsen til ansættelse af ny 
skoleleder 
Skolen skal ansætte en ny skoleleder med 
tiltrædelse 1. november 2019. Der ønskes 
udpeget en repræsentant fra skolebestyrelsen 

Valg af repræsentant. formand René Bomholt er 
valg som repræsentant 
 
Opslag er lagt op i LMU 
Kommentar til opslag. Skolens værdier er ikke 
nævnt. Mere om de mange indsatser der er på 
skolen. Aftales sender rettelsesforlsag frem til 
Asger 

9. Årshjul 
Skolen og skolebestyrelsesformanden og 
sammen udfærdiget et udkast til 
skolebestyrelsens årshjul. 
Årshjulet ønskes drøftet og godkendt. 
 
Vedhæftet udkast til årshjul for 
skolebestyrelsen på St. Magleby Skole 

Udsættes til næste møde 

9. Eventuelt 
 

Skolebussen er ikke tilpasset den afkortet 
skoledag. Vi har fundet løsning og talt med de 
hjem der er ramt af at SFO ikke bruges eller er 
valgt fra enkelte dage. Der er et alternativt 
SFO-tilbud fra den lokale boldklub. Det kræver 
medlemsskab. 

10. Godkendelse af referatet 
 
 
 

Godkendt 

   
 

   
 
Bilag  
 

 


