
Mødet blev afholdt på Store Magleby Skole i
personalerummet torsdag den 24. februar 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:
Grith Puggaard og Charlotte T.

1. Godkendelse af dagsorden.
Valg af ordstyrer.

Godkendt: Erwin ordstyrer.

2. Meddelelser fra

Formanden Det har været travl måned. Mere herom senere.

Skolen og SFO Skoleledelsen orienterede om:
● Ansættelse af ny afdelingsleder for

indskolingen
● Tysk praktikant fra Bayern fra ¼-

sommerferie
● Polarskole afholdt for 7. årgang
● Nyt fraværsmodul
● Skolefesten udskydes til uge 34
● Gode råd til samtaler om

Ukrainekonflikten kommer i skolens
nyhedsbrev.

Lærerne Fastelavn forberedes. Det er dejligt at alt er
normaliseret. Det bliver også dejligt, at elevfravær
er ved at normaliseres. De nationale tests er lige
om hjørnet.



Læseugler begyndt på 1. årgang uden skelen til
restriktioner. Indskolingsholdet er også begyndt.
Der er afholdt en god uge 6.

Eleverne Klasserne er stadig præget af elevfravær, men nu
er kun ganske få væk. På 9. årgang er
eksamensforberedelserne i fokus.
På elevrådsmødet i uge 6 blev leveregler i
udskolingen drøftet. Bolde ligger fremover i
aflåste kasser ude mod udearealet.
Affaldssortering blev også drøftet. Elevrådet
ønsker mere sortering.Skolen er meldt til den
nationale affaldsindsamling i april. FEDK
beskæftiger sig også affald og mere
sortering.FEDK besøger alle tre skoler for at øge
sorteringen.
Elevrådet vil drøfte mobilprincippet, så de kan
fortælle SB om deres holdning.
Måske melder elevrådet skolen til
cykelkampagnen i foråret.

Udvalg
- Trafikudvalget Intet nyt. Felicia forslår, at SB fastholder

opmærksomheden på trafiksituationen på
busholdeplads og kys-og-kør ved eksempelvis at
skrive om det.

- Kontaktforældreudvalget
(Forældreindragelse)

Der er møde den 6/4 kl. 17-19. Emner skal
aftales på næste møde.

- Principudvalget Udvalget er færdigt.

Kommunalbestyrelsen Udvalget har besluttet, at der skal være en
forældrebestyrelse  for Klub Dragør.
Interesserede opfordres til at melde sig.

3. Status Covid19 og genåbning Jens orienterede om, at restriktionerne er justeret
med virkning fra 21. februar. Der er ikke længere
opfordring til to ugentlige test, derfor udleveres
der ikke længere test til eleverne på skolen til
brug for selvtest.

Derudover er testopfordringen justeret, så
perioden, hvor man ikke er omfattet af
testopfordringen nedjusteres fra 12 uger til 60
dage efter smitte.



Det forventes, at de øvrige restriktioner er
gældende til og med marts måned.

Skolen har registreret 206 smittede siden sidste
skolebestyrelsesmøde.

4. Orientering om skolens arbejde med
skolepolitik og input til skoleplan fra
medarbejderne på skolen

Jens orienterede om status på udarbejdelsen af
skolens skoleplan for de kommende skoleår.

5. Høring om kvalitetsrapport Bilag: Udkast til kvalitetsrapport
SB godkendte udkastet.

6. Godkendelse af tidsplan for
skolebestyrelsesvalg og valg af
forældrerepræsentant til valgbestyrelsen

Bilag: Tidsplan for valg til skolebestyrelsen
Valgregler for skolebestyrelsesvalg
Grith, Erwin og Felicia er på valg.
SB godkendte tidsplanen.

7. Nyt årshjul for skolebestyrelsens arbejde Bilag: Revideret årshjul
Det tilrettede årshjul blev godkendt.

8. Indskrivningen af kommende elever i 0.
klasse

Bilag:
Udkast til høringssvar fra skolebestyrelsen
Høringssvar fra ledelsen på Store Magleby Skole
SB drøftede situationen, og  der blev foretaget et
par tilføjelser til høringssvaret. SB beder om tid til
ny gennemlæsning og skal melde tilbage til Erwin
senest søndag aften. Erwin sender høringssvaret
til forvaltningen mandag morgen.

9. Eventuelt Sylvia efterlyser SFO medarbejdere på
SB-møder. Opfordringen gives videre til næste
valg blandt medarbejdere. Endvidere kan SB
invitere gæster til udvalgte møder. Måske skal SB
udforme et SFO-princip.

10. Godkendelse af referatet Referatet blev godkendt.

https://drive.google.com/file/d/1374iHfKx8hBbb_-YPeWnoxKmibpXEaNp/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OHr30NOCYoDLJ-9MHhWLYC9evs85cIHmYXDv1NSnq14/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N9C_M6CRyFFVsZwMVQJ5Xlwl_nEks9py/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wiLGTE16gFJROTGwVZCfUMWSe12CHXzv/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1u4-eDV5AnEwhPKGElnBeg6x3uoK1DPQem3a1tzQs2ck/edit#
https://docs.google.com/document/d/1TTiUYIasn72eLSjUYXcCntBIyIiwgXlq_PJBGaOG1e8/edit?usp=sharing

