
 
Mødet blev afholdt på Store Magleby Skole 
torsdag den 26. november 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: 
Julian 9.b og Laura 9.c 
 
Repræsentant fra Kommunalbestyrelsen: 
Annette Nyvang 
 
Repræsentanter fra ledelsen: 
Jens Charpentier og Steen Nielsen 
 
Gæst 
Helle Borch, SFO-leder 
 
Referat: 

 
 
 
 
 
 
 
Begge elever har meldt afbud. Desuden afbud fra 
Charlotte T. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Valg af ordstyrer. 
 

 

2. Meddelelser fra 
 

 
 

 Formanden 
 

Det digitale møde med kontaktforældrene gik 
godt. Referat er udsendt. Der har været god 
feedback fra mange. Der er et ønske om en 
nærmere beskrivelse af, hvad rollen som 
kontaktforældre indeholder. 

I mandags møde i det rådgivende skoleorgan. Det 
var en opsamling på skolepolitikspillet. Bagefter 
møde mellem direktion, politikere og 
SB-formænd. 

Velkommen til de to nye medlemmer, Dros fra 
skolen og Sylvia som forældrerepræsentant. 

 Skolen og SFO 
 

Steen og Jens orienterede om: 
● Antimobbestrategi revideres, behandles 

på næste møde. 



● Trivselspolitik skal revideres, behandles i 
marts på møde. 

● Kommende fagfordelingsproces. 
● Ny arbejdstidsaftale for lærere og 

børnehaveklasseledere. 
● Undervisningsmiljøvurdering behandles 

på møde i januar. 
● Kommende 3-i-1-Måling i foråret. 
● Kvalitetsrapporterne behandles - der 

følger en kort status på seneste 
kvalitetsrapport. 

● Vi går nu ind i julemåneden, hvor fokus er 
på at afvikle juletraditionerne på en 
Covid19-venlig måde, f.eks. vil 
Lucia-optoget blive erstattet af en 
streamet koncert. Skolen informerer 
forældrene om juleafslutningen. 

● Etablering af ny legeplads ved Multisalen 
er igangsat 

● Personalerum støjdæmpes 
● Skolepatruljen kom ikke til Hansapark i 

foråret, derfor har de hver fået et gavekort 
til Dragør Bio.  

● Praktik i 9. afviklet i uge 47, men 17 
elever var til alm. skoleuge 

● Repræsentanter fra elevrådet til digital 
generelforsamling i dag den 26. nov. 

● Introdage i 8. klasse ser ud til at holdes 
digitalt. 

● Ansættelsessamtaler i morgen til Kezias 
stilling. Felicia deltager 

● Også ansættelsessamtaler til SFO. Erwin 
deltager 

● 5. klassernes fyrværkeriundervisning 
bliver kun teoretisk pga Corona 

 
 Lærerne 

 
Juleklip i alle klasser i denne uge. Projektopgave i 
næste uge i 9. klasserne. UPV færdige i denne uge 
og terminsprøver. 4 klasser på besøg på 
Ungdomsøen - Middelgrundsfortet. 
Forhandlinger om lærernes arbejdstid - A20. 
Uge Sex under planlægning for hele skolen. 
Vi er lidt ramt af coronarelateret sygdom. Nogle 
ansatte vælger at bruge visir for at beskytte sig 
selv og andre. 



Vi har været heldige med sommerens 
rekrutteringer, idet de nye medarbejdere er faldet 
godt til. 
 

 Eleverne 
 

Eleverne deltog ikke på mødet. 

 Udvalg  
    - Trafikudvalget 
 

Der var trafikkampagne i sidste uge. Det hjælper 
kortvarigt, men næppe på længere sigt. Der er et 
stort behov for at ændre kys og kør og skilte 
bedre. Endeligt er der behov for at få forældrene 
til at overholde reglerne! De fleste forældre følger 
opfordringen om at overholde reglerne, mens 
andre er ligeglade.  
SB bør gå videre med behovet til forvaltning. 
Felicia laver skrivelse, som rundsendes, inden den 
afsendes. Annette tager det også med videre. 
 

     - Kontaktforældreudvalget 
(Forældreindragelse) 
 

Evt kunne det ene årlige kontaktforældremøde 
være virtuelt, mens det andet fysisk. 
 

 Kommunalbestyrelsen 
 

Der er ekstraordinært møde i 
Kommunalbestyrelsen om udmøntningen af 
budgettet. Ellers fokus på at få klubberne 
inddraget i arbejdet med børn med særlige behov 
og skolepolitikken, som skal skrives på baggrund 
af de mange input og igangsættes. 
 

3. Orientering om SFO’en 
 

Helle orienterede om status på SFO’en. 
 

4. Ledelsesstruktur på Store Magleby 
Skole som følge af budget 2021 
 

Jens orienterede om den nye ledelsesstruktur på 
skolen gældende fra 1. januar 2021. Forældrene 
på skolen orienteres i morgen i 
forældrenyhedsbrevet. SB kan udtale sig til 
ændringen. 
SB drøftede ændringen i ledelsesstrukturen og 
udtrykte igen beklagelse over, at den didaktiske 
leder forsvinder og bekymring om, at de svage 
børn bliver ofre. 
 

5. Opsamling på kursus med Skole & 
Forældre 
 

Skolebestyrelsen drøftede, hvad der særligt tages 
med fra kurset og indarbejdes i skolebestyrelsens 
arbejde fremadrettet. Der er enighed om, at 
skolebestyrelsen bl.a.skal have en 
forretningsorden, SFO princip, antimobbestrategi 
og en revision af alle principper.  
Generelt tilfredshed med aftenen. 
 

6. Høring om Mål- og Indholdsplan SFO 
 

Høringssvar drøftet. Det blev vedtaget. 
 



 

7. Høring om styrelsesvedtægt 
 

Høringssvar drøftet. Det blev vedtaget. 
 

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

Skolen afrapporterede princippet. SB tager 
afrapporteringen til efterretning og vil på et 
kommende møder drøfte en justering af dette 
princip samt de andre. 
 

9. Eventuelt 
 

Der blev italesat bekymring over planen om 
hjemtagelsen af børn med specielle behov, og at 
de skal tilknyttes klubberne, som mangler viden 
og kompetencer på dette område. 
 
Kontaktforældrene eftersøgte en beskrivelse af 
deres rolle. Jens leder efter den tidligere 
beskrivelse. 
 
Der udarbejdes en opfølgende skrivelse til 
forældrene om trafik. 
 

10. Godkendelse af referatet 
 

Referatet blev godkendt. 


