
 
Mødet afholdes på Kirkevej 8. mandag den 23. 
september kl. 19.00-21.00 i personalerummet 
 
Mødedeltagere: 
Forældrerepræsentanter: 
Erwin Lansing, Grith Puggaard, Felicia Ochi-Albi 
Hechmann, René Bomholt, Charlotte Tranberg, 
Charlotte Saabye Tranberg og Camilla Mikkelsen 
Suhr 
 
Medarbejderrepræsentanter: 
Jette Johnsen og Henriette Holte 
 
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: Grith Puggaard 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Valg af ordstyrer. 
 
Konstituering af elevrepræsentanter 
 

Dagsordenen blev godkendt, punkt 6 udgik, René 
blev valgt som ordstyrer. 
 
Clara som formand i elevrådet og Laura som 
næstformand og FEDK- medlem. 

2. Meddelelser fra 
 

  

 Formanden 
 

René fortalte, at der er møde i det rådgivende 
skoleorgan den 23. september. Grith har måttet 
melde afbud. Der er udformet fælles SB 
høringssvar til budget 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Jens udtrykte glæde over den nyerhvervede 
stilling på en velfungerende skole. 
Skolens adm. leder, Michael Farum, er efter eget 
ønske fratrådt sin stilling d.d. Det er ærgerligt for 
skolen. I ledelsesrummet ses der i ugen på løsning 
på de to vakante stillinger. Det kalder på omtanke, 
når vi måske har en besparelse på 900000 i næste 
års budget.  Vi er fortrøstningsfulde om at kunne 
klare opgaven. 
 

 Skolen og SFO 
 

Jens orienterede om, at udearealerne nu er 
færdiggjort. Vi forventer, at de åbnes for børnene 
på skolen den 1. oktober. Skolen har behov for 
denne uge til at sikre, at der er fornødent tilsyn og 
kendskab til området. 
 
På skolen er vi derudover godt i gang med 
festivalen og forberedelserne til åbent hus på 
onsdag, vi håber, at mange forældre kommer forbi 
skolen og ser alt det gode arbejde, deres børn har 
lagt op til dagen. Medarbejderne har knoklet og 
været både trætte og glade indtil nu. Det er en 
hård uge, men også en spændende uge, hvor vi ser 
nye sider af eleverne. 
 
På SFO’en er de nye toiletter nu færdige og 
næsten klar til brug.  
 

 Lærerne 
 

Jette fortalte, at der er afholdt forældremøder på 
skolen. Medarbejderne er glade for valget af 
skoleleder. Når festivalen er overstået, er der 
motionsdag og herefter efterårsferie. 
 

 Eleverne 
 

Første elevrådsmøde afholdt. Der var 
elevrådskursus for alle elevrødder på Nord for to 
uger siden. 9. klasserne var i Politikken i 
forbindelse med Festivalugen, artiklen sendes ud 
med referatet af mødet. 8. klasserne laver blogs i 
ugen.  
 

 Udvalg  
    - Trafikudvalget 
 
 
 
 

Felicia har skrevet et brev til forældrene på skolen 
om trafikken ved skolen. Det sendes ud som 
besked på intra. Kirken henviser til skolens 
parkeringsplads på deres hjemmeside. Det ville 
være godt med nogle markeringer af hvor, 
børnene skal gå, når de sættes af ved kys-og-kør. 



    - Kontaktforældreudvalget 
(Forældreindragelse) 
 
 
 
 

Alle forældremøder er overstået med lidt input 
som resultat. Måske var det uklart,hvem der 
skulle melde tilbage - forældre eller lærere. 
 

 Kommunalbestyrelsen 
 

Torsdag kommer tal fra indenrigsministeriet og 
derefter en kort intensiv proces formentlig med 
vedtagelse af budgettet inden efterårsferie. 
Skoleudvalget havde besøg af skolelederne med 4 
emner: Pausestruktur, forkortet skoledag, fysisk 
indretning og bevægelse og variation i 
undervisningen. Skoledistrikt justeres igen for at 
få en jævn fordeling af eleverne. Skoleudvalget 
enige om at få belyst skoleøkonomien endnu 
bedre. 
 

3. Festivaldagen den 25 september 
Skolebestyrelsen drøfter placering, emner, 
oplæg og deltagelse af skolebestyrelsen på 
Festivalen den 25. september. 
 

SB står sammen med Forældreforening lige inde i 
skolegård til højre. SB drøftede, hvilke temaer, de 
skulle have med. Hvem står ved bordet hvornår? 
Resten tages på dagen... 

4. Budget 2020 
Status på høringssvar vedr. spare- og 
investeringskataloget fra budgetprocessen  
 

Intet nyt om budget 2020. Godt at døren er åben 
mellem de tre skolebestyrelser, så man fremtidigt 
kan arbejde sammen. Den nye skolechef vil 
invitere til kaffemøde. 
 

5. Kontaktforældremøde den 3. oktober 
Skolebestyrelsen drøfter det forestående 
kontaktforældremøde, og opfølgning på 
deltagelse på forældremøderne. 
 

Torsdag den 3. fra 17-19 i 9.a og bs lokaler. SB 
drøftede rammer og indhold for mødet. Rene 
laver udkast til indbydelse. 

   
7. Orientering om tilladelse givet af 

skoleleder jf. princip 13 
 

Der blev orienteret om, at skolelederne har 
godkendt tre ansøgninger om at opfylde 
undervisningspligten efter reglerne i 
folkeskoleloven § 33, stk. 9 og skolebestyrelsens 
princip nr. 13. 
 

8. Årshjul 
Skolen og skolebestyrelsesformanden har 
sammen udfærdiget et udkast til 
skolebestyrelsens årshjul. 
Årshjulet ønskes drøftet og godkendt. 
 
Vedhæftet udkast til årshjul for 
skolebestyrelsen på St. Magleby Skole 
 

Skolebestyrelsen drøftede årshjulet, det er ønsket, 
at alle principper programlægges, så de alle 
gennemgås hen over året. Årshjulet rettes, så det 
er mere generisk. Årshjulet layoutes, så det 
symboliserer et hjul. Arrangementer tages ud af 
årshjulet. 

9. Budgetopfølgning august 2019 Jens orienterede om et budget i balance. Budget 
lider under, at konteringerne mellem SFO og 



Skolebestyrelsen orienteres om skolens 
økonomi og forventet resultat på baggrund af 
økonomiopfølgning august 2019 
Bilagt Budgetopfølgning august 2019 
 

skole endnu ikke er adskilte. Meningen på sigt er, 
at de lønkroner der ydes i SFO trækkes på SFO og 
de timer, der ydes på skole trækkes på skole. På 
næste SB kan omridset af et årsresultat sikkert 
præsenteres. 
 

11. Høring om Naturfagsstrategi 
Skoleudvalget har på deres møde den 12. 
september 2019 besluttet at sende følgende 
i høring; Naturfagsstrategi for Dragør 
Kommune. 
 
Høringsberettigede i sagen er: 

- Skolebestyrelserne 
- FEDK 
- LMU 

- CMU 
 
Vedhæftet er Naturfagsstrategien i ren tekst 
(Word filen)  såvel som i grafisk layout 
(pdf filen). 
 
Høringssvar vedr. Naturfagsstrategien skal 
være forvaltningen i hænde senest torsdag 
den 10. oktober 2019 kl. 9.00 fremsendt 
via mail på 
skolesfokulturogfritid@dragoer.dk .  
 
Bilagt Naturfagsstrategi i Word og PDF 
 

Jens forklarede om baggrunden og tilblivelsen for 
strategien. En lokal handleplan skal affødes af 
strategien. Mette Hansen herfra er 
naturfagskoordinator for de tre skoler, og en del 
arbejde er allerede i gang.  
Rene laver udkast til høringssvar. 

12. Eventuelt 
 

Annette spurgte til AULA. Skolen forventer at 
tage AULA i brug mandag i uge 43. 
 
Under evt. var der en kort orientering fra 
Henriette, der havde været til info-møde om den 
planlagte privatskole. Der planlægges 0.-6., så vi 
kan forvente at modtage elever på de alm. skoler 
derefter, hvis det bliver til noget. 
 

13. Godkendelse af referatet 
 
 
 

Referatet blev godkendt. 
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