
Mødet blev afholdt på Store Magleby Skole i
personalerummet onsdag den 23. marts 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: Sylvia, Laura 9.a og Annette.

1. Godkendelse af dagsorden.
Valg af ordstyrer.

Godkendt, Erwin blev valgt som ordstyrer.

2. Meddelelser fra

Formanden Erwin fortalte om klasse, der har været udsat for
flere lærerskift, der skaber utryghed blandt børn
og voksne. Forældrene har holdt møde og
lægger vægt på fællesskabet og retter
henvendelse til de nye lærere for at bakke op om
skolens arbejde.

Der er Rådgivende Skoleorgan den 29. marts.

Skolen og SFO ● Skolen flager med det Ukrainske flag til og
med 30. marts som følge af politisk
beslutning og ansøgning

● Skolerne og forvaltningen er i samarbejde
i gang med at forberede den forventede
ankomst af familier fra Ukraine, der har
behov for skolegang på skolerne.
Hensigten er, at der oprettes en form for



grupperet modtagelse, så børnene starter
i et samlet tilbud. Alle skolerne skal
bidrage med ressourcer til opgaven. Der
vil ikke blive kompenseret, hvorfor
ressourcerne til opgaven skal tages fra
andre opgaver på skolerne. Det vil
konkret medføre ringere mulighed for at
kunne tilbyde støtte til andre elever på
skolen

● Skolen har afholdt billedkunstens dag, her
arbejdede eleverne på tværs af alle
klasser med skolens tre værdier. I
udskolingen arbejdede eleverne også
med de fire strategispor i skolepolitikken

● Skolen har afholdt skakturnering igen, for
første gang har en tredjedel af eleverne
på skolen deltaget i turneringen

● Der er afholdt kvalitetssamtale med
forvaltningen. Her har skolen og
forvaltningen drøftet kvalitetsrapporten,
kommuneplanen og skolens egen
skoleplan. Skoleplanen er derefter
færdiggjort og tages med på næste
skolebestyrelsesmøde

● Renovering af skolens toiletter
påbegyndes nu.

● Vi deltager i Rynkebyløbet fredag før
påske, hvor alle elever er ude at løbe.
Sidste år samledes ca. 25000 ind til
børnelungefonden.

● 9. klassernes sidste skoledag rykket til 25.
maj. Herefter eksamensperiode med
færre fag til den 17/6. Dimissionsfejring
den 22/6.  Forældre er orienteret om alle
ændringer og nye datoer. Udtræksfag og
plan for eksamensafvikling udkommer den
1. april. Skriftlige eksamener i dansk og
matematik som planlagt. I år har vi for
første gang elever, der bruger tale til tekst
og dermed skal sidde alene, hvilket giver
øget ressourceforbrug.

● Præcis i dag er kommet ny mail fra STUK,
som beder os offentliggøre udtræksfag
den 25/3, hvilket vi så gør.

● Torsdag den 31. marts deltager skolen i
finalen i sprogolympiaden på



Falkoneergårdens gymnasium i tysk.4
elever fra 9. årgang repræsenterer skolen.
(ILC international language competition)

Lærerne Deltager i kommende national affaldsindsamling
med alle klasser.

Eleverne 8. klasserne er på Introdage, hvor der i løbet af 4
dage besøges to ungdomsuddannelser, hvor man
via lærere og elever får gode indtryk af
dagligdagen på de pågældende steder - nogle
steder bedre end andre. Elevrådet har besluttet
at skolen skolen deltager i den nationale
affaldsindsamling. FEDK forsøger at få gang i
plastikindsamling og har været på besøg hos
skolelederne for at få gang i indsamling -
skolelederne bakkede op om initiativet

Udvalg
- Trafikudvalget

Der er ikke noget nyt. Der har ikke været
henvendelser. Måske skal SB tale trafik på de
første forældremøder?

- Kontaktforældreudvalget
(Forældreindragelse)

Behandles under punkt 6

Kommunalbestyrelsen Annette havde meldt afbud til mødet.

3. Status Covid19 og genåbning Jens orienterede om, at skolen nu ikke længere
har restriktioner ifm. Covid19. Der vil fortsat være
udendørs aflevering, ligesom vi i skolens
samarbejdsorgan skal drøfte hvordan, vi bedst
fastholder et godt og højt hygiejneniveau.

Jens foreslog, at punktet ikke længere er fast
punkt på skolebestyrelsens dagsorden.
Skolebestyrelsen besluttede dette.

4. Afrapportering af princip 7 om Skolens
arbejde med elevernes udvikling i
skolens faglige og sociale fællesskaber

Link til princip 7 på skolens hjemmeside
Jens orienterede om, at vi i kvalitetsrapporten
kan se, at der generelt er en høj trivsel, med
plads til forbedring.

● Skolens trivselsindikatorer på 3 ud af 4
indikatorer er over landsgennemsnittet.
På 2 af 4 indikatorer ligger skolen middel i
kommunen

● Færrest føler sig alene i skolen på Store
Magleby Skole, flest synes, at

https://storemaglebyskole.aula.dk/sites/storemaglebyskole.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Princip%207%20-%20Skolens%20arbejde%20med%20elevernes%20udvikling%20i%20skolens%20faglige%20og%20sociale%20f%C3%A6llesskaber.pdf


klasselokalet er rart at være i på Store
Magleby Skole og 98,9 % af eleverne kan
lide lærerne

● Udeskole er et godt tiltag, der giver gode
muligheder for variation i undervisningen
og andre måder at lære på

● Behovet for klassemøder skal undersøges
og indgår i den skoleplan, der netop er
udarbejdet

● Der er behov for mere alsidige
pausemuligheder, dette er også en
konkret indsats, der igangsættes på
skolen

● Der er behov for et godt indeklima,
mulighed for holddelingslokaler og
lignende fysiske rammer, der muliggør
skift i undervisningen, det skyldes, at det
er en væsentlig mulighed, at vi kan
holddele, når elevernes faglige udvikling
skal være bedst mulig. Skolen vil modtage
rådgivning fra Arkitema om indeklimaet,
her vil der blive behov for midler til indkøb
og gerne flere holddelingsmuligheder på
skolen

● Vi kan se, at vi ligger lavest på den
trivselsindikator, der handler om støtte og
inspiration. Vi kan ikke genkende skolen i
denne indikator, men har i skoleplanen
beskrevet, at vi vil arbejde med elevernes
motivation og medbestemmelse i de
kommende skoleår. Skolen vil starte med
at inddrage elevrådet og de øvrige elever i
klasserne ift. arbejdet med
medbestemmelse

Skolens dokument om arbejdet med inklusion er
fortsat repræsentativt for den måde, skolen
arbejder med inklusion, men i det kommende
skoleår vil vi have mindre fokus på
indskolingsholdet og i stedet forventeligt oprette
et hold for mellemtrinnet. Vi har ligeledes
overvejelser om hvordan, vi kan styrke den
faglige læsning i 4. klasse, så overgangen fra 3.
til 4. klasse er mindre brat for eleverne.

SB drøftede princippet videre og tog
afrapporteringen til efterretning.

5. Valg af forældrerepræsentant til
valgbestyrelsen

På sidste møde godkendte skolebestyrelsen
tidsplanen for valget, der mangler således en



forældrerepræsentant til deltagelse i
valgbestyrelsen sammen med afgående formand
og skolelederen.
SB valgte Charlotte S. som forældrerepræsentant

6. Emner til kommende
kontaktforældremøde

Der er møde den 6/4 kl. 17-19, emner skal aftales
og dagsorden udsendes.
Dagsorden:
Velkomst
Skolelederens punkt: Ekstra klasse og ukrainske
flygtninge.
Mobilprincippet
Alkohol og skole/elever
Evt

7. Status på etablering af ekstra klasse på
Store Magleby Skole

Bilag:
Procesplan for etablering af ekstra klasse
SB besøgte det udvalgte lokale, hvor klassen
skal være første år.
Jens henviste til det medsendte bilag og
orienterede om:

● Arbejdsgruppen har afholdt første møde
og peget på en placering i det første år til
den ekstra klasse. Placeringen medfører,
at læsehuset reduceres kraftigt og
dermed også skolens muligheder for at
tilbyde støtte til elever med
læseudfordringer. Skolens ledelse og de
faglige vejledere er i dialog om hvordan, vi
kan kompensere for dette

● Placeringen af klassen er kun mulig for et
år, herefter er lokalet for småt i takt med,
at eleverne bliver større. Derfor har skolen
bedt om, at der etableres et nyt
klasselokale i forlængelse af
“Kommandogangen”. Det har dog vist sig,
at lokalplanen for skolen ikke tillader
udbygning, hvorfor det lige nu er mere
end usikkert, om skolen kan være klar
med et klasselokale til tiden, der er
således ikke andre lokaler tilgængelige på
skolen

● Arbejdsgruppen er derudover i gang med
indkøb til og indretning på SFO’en, hvor
de ekstra elever skal være på Kirkevej

https://drive.google.com/file/d/1PizV90cB2lszFhwoL5ulM9sI6GiAyXHu/view?usp=sharing


● Også på Kirkevej betyder lokalplanen, at
vi ikke kan etablere ønskede faciliteter til
børnene på SFO’en. Der er helt konkret
ønsket udendørs permanent
overdækning, som ikke må etableres efter
lokalplanen

● Skolen har sendt ønsker om yderligere
128.000 kr. til opgaven til forvaltningen,
det skyldes, at de afsatte midler ikke er
tilstrækkelige til de behov, der er for
indkøb, ændringer i bygninger og lignende

● Skolen har inviteret forældrene på
årgangen til forældremøde den 28. marts,
her vil skolen orientere om arbejdet for at
gøre plads, fremtidsudsigterne og ikke
mindst hvordan, vi arbejder med
klassedannelsen for eleverne. Det er
således vigtigt, at forældrene ved, at
skolen arbejder på opgaven, men ikke har
de rette løsninger klar.

● Endelig betyder beslutningen, at
fagfordelingsprocessen på skolen
gennemføres hurtigere, da det er
nødvendigt for at frigøre ressourcer til at
løse alle opgaverne.

Der vil i kommende nyhedsbreve til forældrene
kommunikeres om det 9. spor.

8. Eventuelt Erwin fortæller, at det fortsat er svært at finde
dato for møde med borgmesteren og SB
formændene.

9. Godkendelse af referatet

Punkter til næste gang: Kommunikation
fra skole til hjem ifm. ændringer
omkring medarbejderne i en klasse.

Derudover et ønske om at drøfte
kommunikation fra klub om skifte fra
SFO til klub. Klub Dragørs leder
inviteres til deltagelse i mødet til dette
punkt.

Kontaktforældremøde - Opfølgning

SB godkendte referatet.


