
 
Mødet blev afholdt online tirsdag den 23. 
februar kl. 17.00-19.00 via dette link  
 
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: 
Julian 9.b og Laura 9.c 
 
Repræsentant fra Kommunalbestyrelsen: 
Annette Nyvang 
 
Repræsentanter fra ledelsen: 
Jens Charpentier og Steen Nielsen 
 
Referat: 

 
 
 
 
 
 
Fraværende: Julian 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Valg af ordstyrer. 
 

Godkendt, Erwin ordstyrer 

2. Meddelelser fra 
 

 
 

 Formanden 
 

Rådgivende skoleorgan næste onsdag. Dagsorden 
lige kommet med impl. af skolepolitik og 
coronasituation 

 Skolen og SFO 
 

Skoleledelsen orienterede om 
● Sikring af skolen 
● Indskrivning til kommende 0. klasse 
● Legeplads og forældreforeningens tilskud 
● Projektopgaven i 9. klasse 
● Prøver for 9. klasserne 
● Covid19 og genåbning 

 
 Lærerne 

 
Den fysiske nødundervisning fortsætter. Den er 
efter genåbning flyttet til kælderen, så de store 
ikke møder de små. Der er generelt glæde over at 
være i skole. 
Der har inden genåbning været god dialog, der 
har gjort lærerne trygge. Der håbes på snarlig 
genåbning for de store, som trænger til at komme 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDhmYTM5MDEtNTA2Yy00MmQxLWJhZjQtYjlmMzY4M2NkZTlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22421af8ef-5ff3-4d30-b8d1-dd86c078ebae%22%2c%22Oid%22%3a%2260723a71-79d8-4712-aa40-bf92c76f50f2%22%7d


i skole. Der er hyppig kontakt mellem elever og 
lærere via sms og Meet. 
 

 Eleverne 
 

Intet nyt 

 Udvalg  
    - Trafikudvalget 
 

Intet nyt 

     - Kontaktforældreudvalget 
(Forældreindragelse) 
 

Blev behandlet under punkt 3. 

 Kommunalbestyrelsen 
 

Rent politisk drøftes coronasituationen hver gang, 
og man glæder sig til genåbning.  
der var skoleudvalgsmøde 11/2, hvor klasse 
koefficienterne blev fremlagt. Det ser ud til 23 pr. 
klasse på Store Magleby. Skoledistrikter ikke 
ændret i år. 
Der har været godt KL - årsmøde med gode 
temaer.  
Skoleudvalget besluttede være tæt på den nye 
skolepolitik og besøge den ofte i 
implementeringsfasen og levetiden. 
 

3. Kontaktforælderrollen på Store 
Magleby Skole 
 

Skolebestyrelsen drøftede oplæg til beskrivelse af 
kontaktforælderrollen. Der kom et par tilføjelser 
og ændringsforslag, som indarbejdes i 
beskrivelsen. Når skrivelsen er færdig, sender 
Sylvia og Camilla den til alle, og den kommer 
med til godkendelse på næste møde. 
 
Oplægget kan ses via dette link. 
 

4. Høring af skolepolitik 
 

Skoleudvalget har sendt udkast til skolepolitikken 
i høring. Skolebestyrelsen skal udarbejde 
høringssvar inden den 8. marts kl. 9. Høringssvar 
sendes pr. mail til: lined@dragoer.dk  
 
Udkast til skolepolitikken var Bilag til punktet 
 
Skolebestyrelsen drøftede udkastet til ny 
skolepolitik. Erwin sender høringssvar med SB’s 
kommentarer. 
 

5. Skoleplan Som led i den nye overenskomst for lærere og den 
kommende lokale aftale om arbejdstid for lærere, 
er der udarbejdet en skoleplan.  
 

https://drive.google.com/file/d/1e8DEmclaZhyHaG8VRkk4PHJcJQVgnPqH/view?usp=sharing
mailto:lined@dragoer.dk
https://drive.google.com/file/d/1pg0BTgPpdGsOIpG3TZXLuDoU7L8W9Asn/view?usp=sharing


Jens orienterede om baggrunden for skoleplanen 
og indholdet i denne. Skolebestyrelsen tog 
orienteringen til efterretning. 
 
Skoleplanen er bilag til punktet og kan ses via 
dette link. 
 

6. Afrapportering af princip 2 om 
understøttende undervisning 
 

Jens fortalte, at den understøttende undervisning 
i høj grad er en del af timer, der på skolen er lagt 
ud til fagene. Det vil sige, at en 1. klasse har 160 
timer til understøttende undervisning, der fordeles 
mellem fagene og pædagogerne fra SFO’en.  
 
Fordelingen af den understøttende undervisning 
ud på fagene tilgodeser dels skolens timestruktur, 
men også den enkelte lærers mulighed for at 
variere undervisningen og skabe tid til arbejdet 
med trivsel og fællesskabet i klassen. Formålet 
med understøttende undervisning er således 
også i høj grad at skabe tid til andre måder at 
lære på. Eksempler er: 

● Klassemøder 
● Ekskursioner 
● Forløb med Ungdomsskolen 
● Udeskoleaktiviteter. 

 
Jens fremlagde input til nye formuleringer i 
princippet. 
 
Skolebestyrelsen drøftede forslaget og 
understøttende undervisning generelt. Specielt 
emnet afrapportering blev drøftet. SB besluttede, 
at der skal skrives videre på princippet. Der 
etableres et workshopmøde, hvor repræsentanter 
fra SB og skoleledelsen sammen tager hul på 
opgaven om at skrive principperne om. Jens 
sender doodle. 
 

7. Afrapportering af princip 13 om 
opfyldelse af undervisningspligten ved 
udøvelse af eliteidræt eller deltagelse i 
musikskole 
 

Udsat til næste møde. 
 

8. Afrapportering af princip 16 om 
læringsmål og test 
 

Udsat til næste møde. 
 

https://docs.google.com/document/d/1T_N5p9T5MZjbXfGauO9_bGXLPSElQHs48mEfx0YioHE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1T_N5p9T5MZjbXfGauO9_bGXLPSElQHs48mEfx0YioHE/edit?usp=sharing


 

9. Eventuelt 
 

Det er forældrenes eget ansvar at eleverne står af 
ved det rigtige stoppested, når de kører med 
skolebussen hjemad. Skolen retter henvendelse til 
skolebusselskabet ift. fremtidig kommunikation 
til forældre om skolestart og kørsel med 
skolebussen. 
 

10. Godkendelse af referatet 
 

Referatet blev godkendt. 


