
Mødet blev afholdt på Store Magleby Skole i
personalerummet onsdag den 23. november kl.
17.00-19.00

Mødedeltagere:
Forældrerepræsentanter:
Erwin Lansing, Jacob Bøgemose, Tine Vitved,
Charlotte Tranberg, Charlotte Saabye, Camilla
Mikkelsen Suhr og Sylvia Mark Andreasen

Medarbejderrepræsentanter:
Henriette Thorius og Dennis Friis Skram

Elevrepræsentanter:
Christian Enemark 9.B og Daniel Nybro Langpap
9.B

Repræsentant fra Kommunalbestyrelsen:
Annette Nyvang

Repræsentanter fra ledelsen:
Jens Charpentier og Steen Nielsen

Referat:

Afbud fra: Charlotte Tranberg, Daniel og
Charlotte S

1. Godkendelse af dagsorden.
Valg af ordstyrer.

Godkendt, Camilla blev valgt som ordstyrer.

2. Meddelelser fra

Formanden Der er brugt en del tid i samtaleudvalget for at
finde en ny mellemtrinsleder. Det rådgivende
skoleorgans møde i november blev aflyst. Nyt
møde i januar.

Skolen og SFO ● Trafik. Jens har brugt tid ved cykelsti om
morgenen. Det virker, når han er der.

● Afdelingsleder for mellemtrin, ansat pr. 1.
januar

● Praktik for 9. klasserne
● Problematik om smartwatches på skolen
● Jule klippe-klister dag med

venskabsklasser
● Juleafslutning i kirken den 20. dec også

med venskabsklasser.



Medarbejderne UPV-samtaler foregår pt, praktikanter snart
færdig og 4. klasserne vandt håndboldturnering
SFO har afholdt en succesrig
Månebaseeftermiddag med masser af børn og
forældre. Nu er juleforberedelser og hygge i
gang. Der var en god personaledag forleden med
forskellige aktiviteter.

Eleverne Elevrådet har talt om pauserne på skolerne,
repræsentanterne taler med egne klasser og de
små klasser om pauser på skolen.
Der er praktik nu for eleverne. Tre elever er i
praktik på skolen. Det fælles elevråd på besøg i
Danske Bank.

Udvalg
- Trafikudvalget

Plan og Teknik vil gerne deltage på et
skolebestyrelsesmøde. Vi inviterer til næste
møde.

- Kontaktforældreudvalget
(Forældreindragelse)

Intet. Opfølgning på sidste møde udskudt til
december.

Kommunalbestyrelsen Der er tre store punkter på kommende BFKU: Det
nye børne ungetilbud i kommunen, hvor
forskellige scenarier drøftes; drøftelser af
økonomisk styring af specialområdets udgifter og
endelig tilretning af skolestyrelsesvedtægt.

3. Spørgsmål til meddelelsespunkter Camilla  opfordrer til, at vi har en plan med
konkrete ønsker til trafikforanstaltninger, når
forvaltninger kommer på besøg. Jens er klar med
pointer.
Der er faste forløb om privatøkonomi hvert år for
9. klasserne, når en tidligere forælder, Claus fra
Danske Bank underviser 9. klasserne.

4. Status på budget 2023 Jens orienterede om, at skolernes tildeling af
midler har været drøftet mellem skolerne og
forvaltningen. På den baggrund er der udsendt
en ny fordeling af midler til skolerne. Det er dog
fortsat uklart hvordan, midlerne til den ekstra
klasse tildeles. Budgettet viser også fortsat, at
budgettet til ejendomsudgifter falder.

Skoleledelsen har bedt om afklaring, men er
samtidig gået i gang med at danne budgettet for



kommende år ud fra den
medarbejderinddragelse, der normalt er på
skolen i forbindelse med budgettet. På mødet i
januar, vil skolebestyrelsen blive præsenteret for
budget 2023 og have mulighed for at drøfte
prioriteringer og mulige konsekvenser af
budgettet.
I forhold til lokaler og klasser har vi brug for
udmelding fra forvaltningen primo 2023. Desuden
ønskes svar på, om skolen selv må finansiere en
pavillion.

5. Orientering om skolens arbejde med de
nationale overgangstest for de elever, der
har behov for særlige vilkår eller
fritagelse

Bilag:
Princip 16 om test
Skolens procedure for særlige vilkår og fritagelse
Jens orienterede om, at der med de nye
nationale overgangstest er skærpede krav til
hvem, der kan få særlige vilkår eller helt fritages
for de nationale overgangstest. Skoleledelsen har
drøftet situationen med skolens faglige vejledere
og på den baggrund udarbejdet den vejledning til
lærerne, der er sendt ud som bilag til punktet.

Det er vigtigt for skoleledelsen, at vejledningen
følges, men det højere formål for skoleledelsen er
at sikre, at ingen elever skal bringes i en
situation, hvor de vil opleve et fagligt nederlag
som følge af, at de tager testen. Derfor vil
lærerne kontakte de forældre, hvor lærerne
vurderer, at eleven har mulighed for særlige vilkår
eller med henblik på at aftale, at den enkelte
fritages eller får særlige vilkår. Særligt for
eleverne i 2. og 3. årgang, vil vi samle disse på et
mindre hold, der gennemfører testen sammen
med en af skolens læsevejledere.

6. Eventuelt Sylvia fortalte, at der er kommet flere medlemmer
i Forældreforeningen. Der er kommet en del gode
ansøgninger om støtte - fortsæt med det. Skolen
vil søge om tilskud til fælles juletræ:)
Kan elevrådet evaluere den nye madordning, så
man evt kan give firmaet feedback.

7. Godkendelse af referatet Godkendt.

https://storemaglebyskole.aula.dk/sites/storemaglebyskole.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Princip%2016%20-%20L%C3%A6ringsm%C3%A5l%20og%20tests.pdf
https://docs.google.com/document/d/1d3m7rsIz_ECi0GPaLdM-mySJrxcPDRoKyTYGnseogts/edit?usp=share_link

