
Mødet blev afholdt på Store Magleby Skole i
personalerummet mandag den 22. november 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.c, Annette, Charlotte S

1. Godkendelse af dagsorden.
Valg af ordstyrer.

Dagsorden blev godkendt, Erwin blev valgt som
ordstyrer.

2. Meddelelser fra

Formanden Ingen meddelelser fra formanden

Skolen og SFO ● Volleyball-stævnet aflyst grundet
Covid19-restriktioner

● Møde med forældre til nye 0. klassebørn i
morgen, den 23. november omlægges til
online møde

● Budget 2022, der forventes snarligt
overblik over konsekvenserne af dette,
særligt rettet mod beløbet til
undervisningsmidler

● Personalelørdag i SFO’en,
medarbejderne har arbejdet med
planlægning af årshjul og aktiviteter i
SFO’en

● 9. klasser praktik denne uge
● UPV i gang med de 6 8. og 9. klasser



● Masser af aktiviteter på udearealerne i
weekenden med glasskår.

Lærerne Der planlægges juleaktiviteter på årgangene,
Lucia uden forældre, men med steaming,
karrieremesse succesfuldt afholdt. Der er ved at
blive åbnet skolehaver ved museet, hvor der vil
blive tilbudt forskellige forløb. Skole-
Hjemsamtalerne er ved at være afsluttet hele
vejen rundt. Ved aktiviteter på tværs af
årgangene roterer lærerne i stedet for eleverne
pga coronahensyn.

Eleverne Karrieremessen var interessant. FEDK har lavet
grupper, der skal undersøge forskellige
emner/temaer for året, f.eks. racisme, klima på
skolerne og badning i idræt.

Udvalg
- Trafikudvalget Intet nyt.

- Kontaktforældreudvalget
(Forældreindragelse)

Der er booket møde den 16. marts 2022.

- Principudvalget Intet nyt, der er ikke afholdt møde siden sidst.

Kommunalbestyrelsen Intet nyt, Annette deltog ikke på mødet.

3. Status Covid19 og genåbning Jens orienterede om status på Covid og de
nyeste anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, der
er blevet aktuelle pga af de høje smittetal i
kommunen. De mange tests presser skolen
økonomisk og tidsmæssigt. Aktuelt har skolen
fem smittede elever,

4. Orientering om opsamling på
kvalitetssamtale mellem Store Magleby
Skole og Center for Børn, Skole og
Kultur

Jens orienterede om og gav eksempler fra
kvalitetudviklingssamtalerne med forvaltningen,
som blev afholdt for nyligt.

5. Orientering om forlig om folkeskolen Jens gav et overblik over de syv områder, der er
blevet indgået forlig om i folketinget. På sigt skal
ændringerne skal give gennemsigtighed og
styrke evalueringskulturen i folkeskolen.



Se evt.:
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/evaluerings-og
-bedoemmelsessystem

6. Eventuelt Det er dejligt med praktikanter i Folkeskolen igen.

7. Godkendelse af referatet Godkendt.

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/evaluerings-og-bedoemmelsessystem
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/evaluerings-og-bedoemmelsessystem

