
Mødet blev afholdt på Store Magleby Skole i
personalerummet onsdag den 27. oktober 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: Drós, Felicia, Charlotte S, Annette,
Grith.

1. Godkendelse af dagsorden.
Valg af ordstyrer.

Godkendt
Erwin ordstyrer

2. Meddelelser fra

Formanden Der har været møde i Rådgivende Skoleorgan
om udvidelse af samarbejde med klubberne i
Dragør. Erwin vil sende dagsordenen ud til SB
inden næste møde.

Skolen og SFO Skolen orienterede om:
● Der er godkendt to ansøgninger om

deltagelse i eliteidræt
● Indskrivningen fremrykkes, så børnene

indskrives i perioden den 7.-13. december
● Vellykket uge 39 med stort

forældrefremmøde om torsdagen
● Legepatrulje er startet op, skolen arbejder

på at genstarte spilcaféen om 14 dage
● Skakturnering planlægges genstartet til

uge 4
● Højt sygefravær på skolen



● Hærværk på udeskolebænke, glasskår og
smadrede ruder

● God motionsdag med fælles indhold
formiddag og løb efter frokost

● Skolevalg torsdag inden ferien.
● Ungevalg for 9. klasserne og FEDK med

deltagelse af lokalpolitikere.
● Foredrag for 9. klasserne om misbrug og

stoffer i tirsdags
● 9. klasserne i praktik i uge 46. Her er der

også volleyturnering for 8. årgang
● Lejrskole for 8.b i næste uge
● Ungeprofilundersøgelse for udskolingen
● besøg fra Ørestad gym den 17/11
● Praktikanter på skolen fra

læreruddannelsen

Lærerne God motionsdag, der underbygger relationer på
tværs af årgange og klasser. Der er en del
elevfravær - også pga. ferie.
Ellers masser af aktiviteter, der minder om tiden
inden corona.
Der ses også et par skolevægringer.
Karrieremesse i Hollænderhallen mandag den
8/11.

Eleverne God uge 39 med godt salg i elevrådets bod.
Sedumtag lagt på cykelskur som forsøg
Christian fortalte om 8. klassernes fællesfaglig
naturfagsforløb om katastrofer, som begyndte i
dag.
Laura fortalte, hvordan det for 9. klasserne var at
lede første halvdel af motionsdagen, som var en
positiv oplevelse.

Udvalg
- Trafikudvalget Intet

- Kontaktforældreudvalget
(Forældreindragelse)

Drøftet under punkt 5.

- Principudvalget Principudvalget har udarbejdet nye principper til
godkendelse under punkt 6, 7 og 8.

Kommunalbestyrelsen Intet nyt.



3. Status Covid19 og genåbning Jens orienterede om, at skolen siden uge 41 har
gennemført én ugentlig test af elever på skolen.
Tilbuddet om test omfatter alle elever fra 9 år og
op, medmindre man er vaccineret eller tidligere
smittet inden for de seneste 12 måneder. Der er
også etableret mulighed for 0-dagstest på skolen,
hvis der opstår smitte.
Der er stor tilslutning til testene fra forældre og
elever, der er konstateret ét tilfælde af smitte på
skolen gennem skolens ugentlige test.

4. Proces for skolens udvikling og proces
frem mod kommende skoleplan

Jens orienterede om skolens proces for det
fortsatte arbejde med skolens udvikling set i lyset
af den nye skolepolitik og den nye
arbejdstidsaftale for lærere.

5. Opfølgning på kontaktforældremøde Skolebestyrelsen drøftede det afholdte
kontaktforældremøde, herunder:

● Åben skole og inddragelse af forældre
● Dato og mulige emner for næste

kontaktforældremøde
Onsdag den 16. marts kl. 17. blev valgt.

SBs opfattelse er, at kontaktforældremøde gik
godt med engagement og både mange
nysgerrige spørgsmål og gode ideer.

6. Godkendelse af nyt princip 7 om skolens
arbejde med elevernes udvikling i
skolens faglige og sociale fællesskaber

Udkast til nyt princip 7
Princippet blev godkendt.

7. Godkendelse af nyt princip 18 om
udeaflevering

Udkast til nyt princip 18
Princippet blev godkendt efter et par tilføjelser og
præciseringer.

8. Drøftelse af princip 8 om
trivsel/trivselspolitik

Nuværende princip 8
SB besluttede at lade principudvalget tage en
runde til med udformning af et nyt princip.

9. Orientering om det kommunale budget
for 2022 og opfølgning på skolens budget
for indeværende år

Budgetforlig 2022
Bilag om skolens økonomiske status:
Økonomiopfølgning 3. kvartal
Jens orienterede om næste års budget.

10. Eventuelt Camilla fortalte om problemer med at finde
lokationer til sociale arrangementer med klasser,

https://docs.google.com/presentation/d/1I0RAxqpzf6v8uaOnAy0C5lVuXs24jg6TtUl0B9ahQU8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1FnUB_M460ZDZ3xYiDZDUcbBxww4dlvvtSGaTJ8XWUfI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1tGajw7AOmesPn1a1gDbzFCvD_EZK7Ltd9M6vmxh8q94/edit?usp=sharing
https://www.dragoer.dk/media/35820/budgetforlig-2021.pdf


idet skolen kun må lånes ud til foreninger. Når der
er lærere med kan det lade sig gøre.

11. Godkendelse af referatet Godkendt


