
 
Mødet afholdes på Kirkevej 8. torsdag den 23. 
januar kl. 17.00-19.00 i personalerummet 
 
Mødedeltagere: 
Forældrerepræsentanter: 
Erwin Lansing, Grith Puggaard, Felicia Ochi-Albi 
Hechmann, René Bomholt, Charlotte Tranberg, 
Charlotte Saabye  og Camilla Mikkelsen Suhr 
 
Medarbejderrepræsentanter: 
Jette Johnsen og Henriette Thorius 
 
Elevrepræsentanter: 
Clara Wenzel 9.b og Laura Ruhe Bloch 8.C 
 
Repræsentant fra Kommunalbestyrelsen: 
Annette Nyvang 
 
Repræsentanter fra ledelsen: 
Jens Charpentier, Steen Nielsen 
 
 
Afbud fra: 
 
Dagsorden: 
 

 
 
 
 
Afbud: René, Laura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Valg af ordstyrer. 
 

Dagsordenen blev godkendt, Grith blev valgt som 
ordstyrer. 

2. Meddelelser fra 
 

  

 Formanden 
 

 

 Skolen og SFO 
 

Ny hjemmeside storemaglebyskole.aula.dk med 
alle nødvendige info. 
Trivselsmåling for eleverne starter op fra 
20/1-20/3. 
Der har været afholdt møde for kommende 0. 
klasseforældre 
Skoleindskrivningen er forsinket grundet tekniske 
problemer 
Anden runde for valgfag for 8. og 9. er begyndt, 
og eleverne søger primært brush up, hvilket giver 
eftertanke i forhold til næste år. 
Der er modtaget en del henvendelser om 
konfirmationsforberedelse fra forældre i 7. klasse, 
der skal etableres et frivilligt tilbud, skolen 
afventer information fra ministeriet. 

http://storemaglebyskole.aula.dk/


Der er snart fastelavn på skolen, skolen får besøg 
af rytterne, der serveres ikke alkohol til rytterne. 
Skolen arbejder på hvordan fastelavn afholdes 
fremover. 
Orientering om skolens fremadrettede 
ledelsesstruktur. 
Orientering om ansættelse af lærer til 
indskolingen. Samtaler på onsdag i næste uge fra 
16-19. Felicia eller Erwin deltager i samtalerne. 
Smartwatch på SFO’en volder problemer. 
Spilleuger (Fifa, bordfodbold, Kalaha og 
lignende) på SFO’en. Samfundsuge planlægges pt 
og holdes i uge 13. 
Indendørs fodboldsturnering. SB ønsker at have 
besøg af SFO-lederen på et møde i foråret. 
 

 Lærerne 
 

Der er skolefest i marts måned. Læseuglerne er 
godt i gang, der er lavet midtvejsevaluering. 
Børnene rykker sig markant. 
Store Magleby Skoles leder og TR har med 
succes orienteret DLF kredsformænd om vores 
måde at organisere arbejdet på. 
 

 Eleverne 
 

Svømmeundervisning ønskes. Evt. som valgfag. 
Nye net på mål ønskes. Papirsortering i klasserne 
er fornuftigt i gang. Elevrådet taler miljøuge, hvor 
der skal cykles til skole. Måske i kombination 
med sundhedsuge. SB bakker op om tiltag i den 
retning.  
 

 Udvalg  
    - Trafikudvalget 
 
    - Kontaktforældreudvalget 
(Forældreindragelse) 
 

 
Der er stadig kaos på kys og kør. Jens har rettet 
henvendelse til forvaltning for at få gjort det 
bedre. 
Ønske om flere løbehjulsholdere. Give forældrene 
besked om ikke at lade låsene sidde på holderne. 
 
Ellers intet nyt fra udvalgene. 
 
 

 Kommunalbestyrelsen 
 

Kvalitetsrapport behandlet i skoleudvalg med ros. 
Strukturprojektmøde afholdt om hele kommunens 
økonomi og struktur. Næste møde den 23. marts i 
HH. 
 

3. Høring af kvalitetsrapport 
 

Jens orienterede om kvalitetsrapporten, hvor vi 
selv har været med til at kvalificere data. En af 
opmærksomhederne er, at trivslen ikke stiger - se 
støtte og inspiration. 



Som det fremgår af kvalitetsrapporten er det et 
fokus at arbejde med trivslen og variationen - 
GBL, FABLAB, fælles idrætsstævner og andre 
tiltag. 
SB drøftede, hvordan man kan hæve elevernes 
opfattelse af trivsel og evne til at huske de gode 
ting i skolen. I øvrigt tilfredshed med resultaterne 
og ros til medarbejderne. 
 

4. Godkendelse af budget for 2020 
 

Jens orienterede om budgettet, som generelt er 
bedre end frygtet. Lønbudget er faldende, fordi 
elevtal er faldende. Budget 19 indeholdt højere 
tildeling af ledelsesløn, som ikke matches i år. 
evt. overskud for ledelsesløn bruges til andre 
medarbejdere. I øvrigt nogle reguleringer og 
bevægelser efter inddragelse af medarbejdere. 
Rene spurgte til repræsentation. Budget bruges til 
forplejning til møder, julegaver, censorfrokost etc. 
Der arbejdes for, at der er èt SFO budget, så det 
passer til virkeligheden. 
SB ønsker SFOs budget samtidig med skolens, så 
man kan orientere sig i forskellige konti. 
Budgettet blev godkendt. 
 

5. Evaluering af AULA’s 
anvendelsesstrategi og skolens 
kommunikation 
 

Kommunen har fokus på borgerinddragelse, og 
evaluering af AULA implementering bliver 
prøveklud. Her inviteres forældre til dialog. 
Mødet afholdes den 5/2. 
Evt. kunne kontaktforældremøde komme i 
forlængelse deraf. 
SB tror, at der kan blive et ringe fremmøde, både 
pga. frist og fordi indholdet ikke indholdet ikke 
nødvendigvis appellerer.  
 

6. Eventuelt 
 

Der blev spurgt, om lejrskole fortsætter som 
hidtil. Svaret er ja til næste år.  
Charlotte orienterede om, at håndboldstævnet fro 
4. klasserne vokser de kommende år md 
finalestævner og sponsorer. 
 

7. Godkendelse af referatet 
 

Referatet blev godkendt. 

 


