
Mødet blev afholdt på Store Magleby Skole i
personalerummet torsdag den 23. september 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:

Annette Nyvang, Grith Puggaard, Henriette
Thorius, Sylvia Mark Andreasen

1. Godkendelse af dagsorden.
Valg af ordstyrer.

Godkendt, Erwin blev valgt som ordstyrer.

2. Meddelelser fra

Formanden Erwin har afsendt høringssvar om skoledistrikter,
der tages til efterretning. Der er ikke modtaget
nogen tilbagemelding ift. høringssvar om
biodiversitet.
Erwin bød eleverne velkommen til i
skolebestyrelsen.

Skolen og SFO Steen og Jens orienterede om:
● Planlægning af motionsdag
● Skills for 8. klasserne
● Vandpost ved gymnastiksal -

undervisningsmiljøvurderingen
● Juniortalent
● Samarbejde med Ørestad Gymnasium
● Udeskole er godt i gang
● Planlægning af uge 39
● Legepatrulje under opstart



● Møde om nye toiletter på skolen
● Lokal undersøgelse af lærernes digitale

erfaringer
● Ny skolebuskørsel fra 25. oktober (VBT)
● Proces om skolepolitik ved at blive

planlagt, punkt på næste
skolebestyrelsesmøde

● Møde med børnebasketfonden
● Godkendelse af eliteidræt

Lærerne Der er travlhed med planlægning af næste uge,
og det er dejligt, at der igen ´kan være åbent hus.
Derudover masser af udeskoleaktivitet. To
klasser har været afsted på gode lejrskoler. Der
har været en del sygdom og forkølelse blandt
både små og store. Ellers godt gåpåmod.

Eleverne Eleverne er glade for at begynde op på et normalt
skoleår. Formandens indtryk af generel god
trivsel.

Eleverne fortalte om deres valg, og at der har
været 3 elevrådsmøder, hvoraf et af dem var
elevrådskursus med Danske Elever. Her blev
drøftet rettigheder og muligheder. Elevrådet har i
Festivalen en stand, hvor de fortæller om skolens
vilde natur og sælger vilde blomsterfrø til
udplantning. Elevrådet passer standen på skift,
så de også kan deltage i de andre aktiviteter.
Derudover eksperimenterer de med grønt
sedumtag på cykelskur.
På elevrådsmødet melder klasserne ofte tilbage
om toiletter, der ikke altid er helt rene. Det
overvejes, hvordan eleverne kan inddrages i at
holde dem rene. Inddrag også det lille elevråd.

Udvalg
- Trafikudvalget Intet nyt. Der er dog blevet drøftet livligt på

forældremøderne.

- Kontaktforældreudvalget
(Forældreindragelse)

Drøftes under punktet.

- Principudvalget Principudvalget har ikke afholdt møde, der aftales
nyt møde efter dagens skolebestyrelsesmøde.



Kommunalbestyrelsen Annette Nyvang deltog ikke på mødet.

3. Rundvisning på SFO’en Helle Borch viste rundt på SFO’en.

4. Status Covid19 og genåbning Jens orienterede om status og de nye
retningslinier. Fra ultimo september skal der på
skolen kunne foretages antigentest på 0. dagen.
På længere sigt skal måske også tilbydes
bredere testning i skoleregi.

5. Status på princip 14 om
skole-hjemsamarbejde

På mødet drøfter skolebestyrelsen det
kommende møde den 7. oktober med
kontaktforældrene, herunder punkter til
dagsorden og form for mødet.
Dagsorden:
Camilla, Erwin, Felicia, (Sylvia måske) og Jens
deltager.

- En introduktion til, hvilke emner der
drøftes i SB og forventning til
kontaktforældre

- De nye testregler. Jens fortæller om vejen
til nuværende status. Spørgsmål kan
stilles.

- Spørgsmål til skolen, som skal være
kendt.

- Mobilpolitik. Forældrenes perspektiv og
holdning. Punktet er en intro til næste
kontaktforældremøde, så man kan nå at
tjekke sit bagland.

- Kontaktforældrenes egne forslag til
dagsordenspunkter til næste møde.

6. Afrapportering af princip 15 om
lejrskoler og temaforløb

Steen og Jens orienterede om følgende:
● Lejrskoler 6. årgang planlagt til afholdelse

i foråret
● Lejrskoler 8. årgang planlagt til uge 44 i

8.b. De to andre lige afholdt
● Der er planlagt temauge i uge 39

(festival), uge 6 (uge 6) og i uge 13
(samfundsugen) for indskolingen

● Der er planlagt omlagte dage:
○ Første skoledag
○ Dagen før efterårsferien -

motionsdag
○ Dagen før juleferien
○ Fastelavnsmandag



○ Idrætsdag
○ Sidste skoledag før sommerferien

● Temaforløb
○ Finder sted i de enkelte klasser,

f.eks.
■ Fællesfaglige

naturfagsforløb for
udskolingen

■ Idrætsstævner
■ Fleksdage med

tværgående undervisning
■ Emnebaseret undervisning

f.eks. i indskolingen på
tværs af klasser

■ Forløb med f.eks. Den Blå
Planet

■ Billedkunstens dag
■ Skolernes sangdag
■ Skakturnering

7. Eventuelt Lærernes dag den 5. oktober. Erwin kommer forbi
med slik til lærerne.
Det er problematisk, at eleverne opfordres til at
medbringe egen device på 7. årgang. Drøftes
med årgang.

8. Godkendelse af referatet Referatet blev godkendt.


