
Mødet blev afholdt på Store Magleby Skole i
personalerummet onsdag den 26. oktober kl.
17.00-19.00

Mødedeltagere:
Forældrerepræsentanter:
Erwin Lansing, Jacob Bøgemose, Tine Vitved,
Charlotte Tranberg, Charlotte Saabye, Camilla
Mikkelsen Suhr og Sylvia Mark Andreasen

Medarbejderrepræsentanter:
Henriette Thorius og Dennis Friis Skram

Elevrepræsentanter:
Christian Enemark 9.B og Daniel Nybro Langpap
9.B

Repræsentant fra Kommunalbestyrelsen:
Annette Nyvang

Repræsentanter fra ledelsen:
Jens Charpentier og Steen Nielsen

Referat:

Afbud fra:

Charlotte S, Christian og Daniel

1. Godkendelse af dagsorden.
Valg af ordstyrer.

Godkendt. Camilla valgtes som ordstyrer

2. Meddelelser fra

Formanden SB gav anerkendelse til personalet på den
internationale lærerdag. Artiklen i Dragør Nyt fik
en hel side. Tilsyneladende er der ny formand på
vej i BFKU-udvalget

Skolen og SFO ● Mangel på matematiklærere på skolen.
Men der er flere lovende ansøgere, som
har reageret på opslaget.

● Stilling som afdelingsleder er slået op,
Steen varetager 6. årgang, mens Jens
varetager 4. og 5. årgang

● Madordning begyndt igen
● Brandøvelse
● Motionsdagen inden efterårsferien afviklet

med højt humør.



● Vi skal affaldssortere på skole som i
resten af samfundet, hvilket kræver en
indsats.

● Skiltning med “Hop af cyklen” sat op.
● Uddannelsesparathedsvurderingerne går i

gang om et par uger. Alle elever i 8. og 9.
vurderes. De vurderes parat eller parat til
anden uddannelse end
erhvervsuddannelse eller gym.

● På SFO’en er det især
Månebaseprojektet, der er i fokus, det
glæder vi os meget til

● Casper er ansat som barselsvikar for Lea
i SFOen

Medarbejderne Det var en god dag op til efterårsferien. Der
arbejdes med de skolepolitiske mål, og der
bruges meget tid på det. Der vistes eksempler i
går på personalemødet. Der er vejledning i de tre
8. klasser. Skolehjemsamtalerne er gået i gang.
Der er eksempler på, at forældre har haft en hård
tone over for unge lærere. På skolen drøftes,
hvordan sådanne samtaler kan landes, så man
trygt kan holde samtalerne som medarbejder.
Der er en del praktikanter i øjeblikket, så det giver
ekstra liv til skolen.

Eleverne Elevrådet havde en glemmetøjsudstilling til
Festivalen, som skulle lede tankerne hen på
overforbrug. Samtidig kunne forældrene lede
efter glemt tøj. To medlemmer havde lavet en
quiz, som hvor man kunne prøve kræfter med
spørgsmål om fx miljøkonsekvenser ved
tøjproduktion.
Der er elevrådsmøde i morgen, hvor der drøftes
skolepolitik

Udvalg
- Trafikudvalget På fredag genudsendes vejledning til brugen af

kys og kør, da forældre gentagne gange har
udtrykt de er bekymrede for sikkerheden.
Kan vi sætte en bom op,som kun sænkes om
morgenen. Spørgsmålet stilles, når vi møder
forvaltningen. SB kan henvende sig til P ogT med



bekymringen. Annette forsøger at få
repræsentant fra P og T med til næste møde

- Kontaktforældreudvalget
(Forældreindragelse)

Der var mange, der deltog i
kontaktforældremødet, og det var et godt møde
med nysgerrige spørgsmål.
Feedbacket til forældreguiden var overraskelse
over, at den findes. Der kom gode ideer til
videreudviklingen af guiden, og der arbejdes
videre med den. Måske kan guiden præsenteres
på det første forældremøde især i indskolingen.
Der udtryktes også bekymring over
trafiksituationen.
Der opfordres til, at skolens forventninger til
forældrene være tydeligere på hjemmesiden?

Kommunalbestyrelsen Annette var overrasket over, at  der skal skiftes
formand i BFKU. Henrik Kjærsvold er ny formand.
Kompenserende besparelser rammer med
indkøbs og ansættelsesstop  også skolerne. Evt
lurer også en rammebesparelse i 2023, hvor
skolerne skal holde for. Skoledistrikter i høring,
og antallet af børn til skoleindskrivning er højt.

3. Afvikling af skolebestyrelsens møder Jens foreslår, at der under meddelelser ikke kan
stilles spørgsmål. Efter meddelelser afsættes 10
minutter til spørgsmål.
Afrapportering af principper kan også
skriftliggøres op til mødet, hvor der så kan
spørges ind til emnet. SB finder tilstrækkeligt, at
dagsorden og afrapportering kommer 2-3 dage
inden mødet. SB besluttede at begge dele
afprøves fremover.

4. Badning efter idræt Tilbagemelding fra idrætslærerne:
I indskolingen er problemet meget lille. Stort set
alle bader i indskoling, men enkelte klasser har et
par stykker som ikke bader af forskellige årsager
(ofte blufærdighed).
I udskolingen er problemet lidt større, men er
blevet løst ved at eleverne får lov at tage hjem og
bade.
I 7. og 8. klasse (idræt 8-10) har nogle elever
valgt at gå direkte over i klassen uden at bade.
Disse elever har vi snakket med og prøvet at
trænge igennem til.



Skolens holdning:
● Badning er et væsentligt element af

idrætsfaget
● Idrætsundervisningen bør omfatte fuld

omklædning og bad
● Badning understøtter dannelsesopgaven

ift. elevernes møde med kroppen og
andres kroppe

Udfordringerne:
● Blufærdigheden starter tidligere og

tidligere
● Skolen kan ikke tvinge eleverne i bad,

men kun italesætte det
● Forældreopbakningen kan være

svingende

Der er behov for klare regler og rammer på
skolen, der kan kommunikeres ud til forældre og
elever, f.eks. gennem et princip for
idrætsundervisningen.
SB drøftede, om der skulle udfærdiges et princip
og hvad indholdet skulle være. Principudvalget
tager opgaven. Principudvalget er: Sylvia,
Camilla, Charlotte, Tine, Jens og Steen.

5. Orientering om proces for nye børne- og
ungefritidstilbud

Jens orienterede om, at som følge af det
indgåede budgetforlig for 2023, skal klubben og
Ungdomsskolen omlægges til nye tilbud for børn
og unge i fritiden.

Afklaringen af indholdet i disse tilbud vil ske i fire
faser:

1. Grundlæggende organisering besluttes
2. Afklaring af ledelsesmæssige forhold
3. Afklaring af medarbejdertilknytning
4. Indhold i nyt tilbud

Det er forventningen, at den grundlæggende
organisering og beslutning om ledelse er afklaret
inden årets udgang, herefter vil
medarbejdertilknytningen og indholdet i de nye
tilbud blive gennemarbejdet frem mod sommeren
2023.



Skolebestyrelsen vil modtage anmodning om
høring vedrørende organiseringen af tilbuddene i
slutningen af oktober. Efter høringen fremlægges
der en sag for BFKU og senere
Kommunalbestyrelsen, der skal træffe endelig
beslutning om tilbuddenes organisering.

6. Afrapportering af princip 18 om
udeaflevering

Bilag: Princip 18
Jens orienterede om, at princippet opfylder sit
formål.
Der er ro på gangene og medarbejdernes
mulighed for, at skabe en rolig opstart for alle
elever i klassen, er styrket. Eleverne er glade og
mødes af deres lærer i klassen. Lærerne
udtrykker at det giver dem mulighed for at fordele
opmærksomhed på en hensigtsmæssig måde.

0. klasse.
I starten af skoleåret var forældrene med på
gangen og aflevere, og der har været en naturlig
overgang til udeaflevering fra september.

1 og 2. klasse.
Det er et generelt indtryk, at udeaflevering
medvirker til, at forebygge svære
farvelsituationer.
Afdelingsleder eller medarbejder har været i
døren de fleste morgener siden skolestart,
ligesom forældrene har været inviteret ind og se
klasselokalet på en aftalt dag. Medarbejderne har
efterspurgt dette, og det har også syntes
nødvendigt med denne opbakning af princippet.

Det er vores indtryk at, en hånd i døren har
forebygget flere situationer hvor et farvel ville
trække ud og blive svært.
Det må anses som en succes, at det er
begrænset til meget få elever, der har behov for
særlige aftaler omkring morgen aflevering.

Fra skolens side er det dog lidt pudsigt at
iagttage, at antallet af forældre på gangen
øjeblikkeligt øges de dage, der ikke er nogen i
døren.
Der har været overvejende mange smil og glade
godmorgen, og et par frustrerede reaktioner på at

https://storemaglebyskole.aula.dk/sites/storemaglebyskole.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Princip%2018%20-%20Udeaflevering.pdf


afdelingsleder står i døren og minder om
udeaflevering.

Forslag til justering af princippet:
På baggrund af erfaringerne fra dette skoleår og
medarbejdernes evaluering, foreslår
skoleledelsen, at følgende tages ud af princippet:
Give forældrene til kommende 1. og 2. klasser
mulighed for at se de kommende klasselokaler i
ugen inden sommerferien • Etablere udendørs
aflevering af elever i 1.-2. klasse i de første 14
dage efter skolestart

Skoleledelsen foreslår, at det erstattes med:
Klasseteamene giver forældrene mulighed for at
se klasseværelset en dag ved skolestart i august
måned.
Ændringsforslaget tages op i principudvalget.

7. Budgetopfølgning Store Magleby Skole
3. kvartal 2022

Bilag: Økonomiopfølgning 1.-3. kvartal
Jens orienterede om, at der ikke er sket store
bevægelser i budgettet siden seneste
budgetopfølgning. Der er dog sket en samlet
omplacering af rengøringsbudgettet, hvorfor
forbrugsprocenten er forholdsmæssigt større end
ved seneste budgetopfølgning.

Ledelsen har gennemgået samtlige konti på
skolens budget og forventer på den baggrund, at
skolen ikke kan opnå den ønskede besparelse på
2% af skolens budget. Lige nu vil der mangle ca.
130.000 kr. op til den samlede besparelse. Da
restbeløbet er for stort, vil skolens ledelse indføre
et egentligt stop for indkøb. Det betyder, at ingen
på skolen må anvende midler uden forudgående
godkendelse. Undtaget herfra er ganske få
fag/aktiviteter: Madkundskab og forplejning om
eftermiddagen i SFO’en.

Der er dog en ganske betragtelig usikkerhed om
budgetterne til EL, da udgifterne hertil er vokset.
For at nå i mål med budgettet, er det derfor også
nødvendigt at sikre, at forbruget af EL falder.
Skolen indkøber derfor timere, således at udstyr
kan slukkes automatisk, når eleverne går hjem.
Det gælder f.eks. opladning af Chromebooks og

https://drive.google.com/file/d/1t41y1fsbgSnq_JXQF3gaT1qAsyenCzWv/view?usp=sharing


printere. Alle tørreskabe og lignende er ligeledes
blevet slukket og må ikke anvendes henover
vinteren.

Endelig vil skolens ledelse gerne slukke og fjerne
alle køleskabe i klasselokalerne, da disse udgør
en meget stor udgift for skolen, der ellers vil
skulle tages fra andre konti i skolens budget.
Jens bad om skolebestyrelsens holdning til at
fjerne køleskabene i klasselokalerne.

Disse tiltag skal ses i sammenhæng med, at der
også politisk forventes vedtaget en række tiltag
på området, f.eks. nedsættelse af temperaturen
til 18 grader på skolerne samt et egentlig rødt
flag, der betyder, at der ikke må anvendes midler.
Sb accepterer, at køleskabene slukkes og
fjernes.
SB ønsker forbrugsprocenter for hvert område,
og det gøres fremover.

8. Høring om skoledistrikter Bilag: Se mail om høring af 7. oktober 2022
Erwin udarbejder udkast til høringssvar.

9. Samarbejde i Det Rådgivende
Skoleorgan

Der er et kommende møde, hvor SB gerne endnu
en gang vil diskutere manglende tillid til den
politiske proces og effektiviteten af det Rådgive
Skoleorgan. Der er gode møder i organet, men
der opleves ingen påvirkning af de politiske
beslutninger. De andre skolers bestyrelser er
også utilfredse med samarbejdet, og Erwin vil
drøfte emnet med formænd for de øvrige
skolebestyrelser. SB vil dog gerne fortsætte i
organet.

10. Eventuelt Budget 2023
Tallene er lige kommet i efterårsferien.
Lokale til ekstra klasse

11. Godkendelse af referatet Godkendt pr. mail


