
 
Mødet blev afholdt på Store Magleby Skole 
onsdag den 28. oktober kl. 17.00-19.00 
 
Mødedeltagere: 
Forældrerepræsentanter: 
Erwin Lansing, Grith Puggaard, Felicia Ochi-Albi 
Hechmann, Charlotte Tranberg, Charlotte Saabye 
og Camilla Mikkelsen Suhr 
 
Medarbejderrepræsentanter: 
Henriette Thorius, vakant 
 
Elevrepræsentanter: 
Julian 9.b og Laura 9.c 
 
Repræsentant fra Kommunalbestyrelsen: 
Annette Nyvang 
 
Repræsentanter fra ledelsen: 
Jens Charpentier, Steen Nielsen 
 
Referat: 

 
 
 
Afbud fra: Julian fra 9.b, Laura 9.c og Erwin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Valg af ordstyrer. 
 

Godkendt 
Grith valgt i formandens fravær. 

2. Meddelelser fra 
 

 
 

 Formanden 
 

Coronaen er kommet tæt på og har nu også ramt 
en elev på vores skole. 

Med en elev, som går i den berørte klasse, har jeg 
oplevet det på tæt hånd og kan kun gentage den 
ros, som et antal forældre har vist på Aula til 
ledelsen for den professionelle håndtering med 
hurtig og klar information til forældrene. Også 
stor ros til lærerne og pædagogerne i klassen, som 
på meget kort tid fik stablet et 
hjemmeskoleprogram sammen. 

- Der har været møde i det rådgivende skoleorgan. 
Dette var mit første møde og eftersom det var et 
virtuelt møde, var der ikke så mange muligheder 
for dialog. Der var dog et par udmærkede indlæg 
om udeskole i undervisningen og om FNs 
verdensmål, og hvordan skolerne arbejder med 
disse.  



- Kommunalbudgettet har været et af de store 
temaer de sidste uger og måneder. De direkte 
konsekvenser for skolen er på agendaen, men jeg 
vil også nævne takststigeningen for SFOerne. I 
forliget blev der foreslået en stigtning fra 1.465 
kr/mnd til 1.506 kr/mnd. Dette tal er dog før løn- 
og omkostningsfremskrivning, og det reelt tal 
foreslås derfor til at blive 1.529,- kr/mnd. Dette 
tal skal ses i sammenligning med 1.060 kr/mnd i 
2018 inden sammenlægning af matriklerne. 

Til kontaktforældreudvalg kan jeg tilføje, at det 
har været en fornøjelse at deltage i 
forældremøderne til 0. klasser (og  3.A med et 
kvarters varsel med lidt løb fra fodboldtræning :-) 
). Forløbet omkring forældremøder har i år været 
præget af coronarestriktioner og 
kommunikationen om hvilke møder blev holdt 
hvornår endte med en del forvirring. Jeg tilskriver 
det usikkerheden om restriktionerne og går derfor 
ud fra, det problem løser sig selv helt automatisk, 
for jeg håber ikke vi står i samme situation næste 
år. 

 Skolen og SFO 
 

Midler til forskønnelse 
Vi har fået 1/3 del af midler til forskønnelse på 
skolerne, altså 33.300 kr. Vi har samtidig været 
opmærksomme på, at forældreforeningen har 
ønsker om afsætte 30.000 kr. til en pulje, der kan 
søges fra skolen. Derfor vil vi i første ombæring 
forsøge at søge forældreforeningen om midler til 
legeplads ved Multisalen. En mindre legeplads vil 
koste mere end disse beløb tilsammen, men vi 
håber, vi vil kunne finde de resterende midler i 
skolens budget for indeværende år, så midlerne 
til forskønnelse sammen med mulige midler fra 
forældreforeningen og skolen kan føre til en ny 
legeplads. 
 
Midler til fagligt løft af folkeskolen 
I forlængelse af Skoleudvalgets beslutning d. 10. 
september fordeles 950.000 kr. til generelt løft af 
folkeskolen til skolerne. 
Store Magleby Skole får tilført 356.250 kr. 
Midlerne kan ikke nå at blive anvendt til lærere i 
år, men vil fra næste år indgå i en ny funktion på 
skolen, der giver mulighed for at prioritere 
udeskole. 



 
Covid19 
Vi har på skolen konstateret et tilfælde af 
Covid19 i 2B. Skolen har derfor hjemsendt 
klassen til og med den 28. oktober. Eleverne 
modtager nødundervisning mandag til onsdag i 
uge 44. Der er ligeledes hjemsendt 6 
medarbejdere, 3 fra skolen og 3 fra SFO’en. 
 
Som følge af de skærpede restriktioner er alle 
brobygningsaktiviteter aflyst. Det samme er 
karrieremessen på tværs af skolerne.  
 
Undervisningsmiljøvurdering 
SN orienterer om processen mod en kortlægning 
af og handleplan for elevernes 
undervisningsmiljø. 
 
Ny fraværsfolder på vej 
Der er udarbejdet en ny fraværsfolder, der er 
godkendt af forvaltningen. Folderen behandles på 
næste skolebestyrelsesmøde samt i LMU. 
 
Arrangement for skolebestyrelserne i Dragør 
Kommune 
Den 9. november kl. 17-20 afholdes der er et 
samlet arrangement for skolebestyrelserne i 
Dragør Kommune om arbejdet i skolebestyrelsen. 
Arrangementet foregår således, at vi mødes 
lokalt på de tre skoler, herfra logger vi på Teams 
og deltager således online i arrangementet. Det 
er “Skole & Forældre”, der står for oplægget til 
arrangementet. 
Skolen vender tilbage med info om lokaler og 
praktikaliteter. 
 

 Lærerne 
 

9. årgang er ramt af, at alle uddannelsesaktiviteter 
har været aflyst og nu også praktikken for indtil 
videre 15 elever. 6. klassernes deltagelse i 
iværksætterkonkurrencen har kastet is til alle 
klasserne af sig.  
Abejdstidsaftale for lærere under forhandling 
mellem kommune og lokal lærerkreds. Dette er 
vigtigt i forhold til bla. rekruttering.  
 

 Eleverne 
 

Eleverne deltog ikke under punktet. 



 Udvalg  
    - Trafikudvalget 
 

SB vil fordele sig og stå i parkeringsområdet og 
minde forældrene om reglerne for afsætning, 
parkering og kys og kør. Perioden aftaltes til uge 
47. Jens bestiller gule veste. 
Der er oplevet opbakning til sikker trafik på 
forældremøderne. Der blev efterspurgt 
handicapparkeringsplads, hvilket undersøges. 
 

     - Kontaktforældreudvalget 
(Forældreindragelse) 
 

Der er møde på mandag. Mødet afholdes online, 
invitationen er sendt ud. Kontaktforældrene 
mangler link til mødet. Skolen sender link til 
mødet til kontaktforældrene. 
Dagsorden er: 

● Velkommen 
● Skolebestyrelsens formål med 

kontaktforældrenetværket 
● Rollen som kontaktforældre 
● Trafiksituationen 
● Eventuelt 

 
Hvis der er tid, drøftes den hærværk, skolen 
oplever for tiden. 
 

 Kommunalbestyrelsen 
 

Klubben har i coronatiden i højere grad været på 
gaden. Blot kan man ikke tilbyde kommunalt 
lokale, hvor alkohol er accepteret. 
I forhold til elever med behov for DA2, fokuseres 
disse midler på Dragør Skole. De øvrige skoler 
kan trække på denne ressource ved behov. 
På mødet i det Rådgivende skoleorgan var der 
oplæg om udeskole og FN’s verdensmål. Ift. 
udeskole er det vigtigt, at der er sammenhæng 
med den øvrige undervisning. 
Der har været opstart af FEDK. Alle 
medlemmerne er helt nye, der er ikke gengangere 
fra sidste år. 
 

3. Orientering om SFO’en 
 

Skolebestyrelsen blev orienteret om status på 
Store Magleby Skoles SFO. I forbindelse med 
sammenlægning og corona, er der behov for 
ledelsesmæssig bevågenhed, så der er sat gang i 
en proces med personalet på forskellige områder. 
Derudover styrkes kommunikationen om SFO i 
relevante kanaler. 
Helle inviteres med næste gang, så hun kan 
fortælle om processen i SFO og generelt om 
SFOen.  
 



4. Budget 2021 
 

Skolebestyrelsen blev orienteret om konsekvenser 
som følge af budget 2021. 
Annette forklarede, at skolen om muligt må 
beholde midler til en inklusionsvejleder på 
skolen. Ledelsen generelt skal overtage ansvaret 
for inklusion, inklusion er noget, der skal foregå 
blandt børn og ikke på et møde på et kontor. 
Annette fortalte, at skolen i hendes øjne gerne må 
beholde en didaktisk leder mod kun at have to 
afdelingsledere. 
SB stillede kritiske spørgsmål til budgettet og 
beklagede beslutningen om ledelsesreduktionen 
og besparelserne generelt.  Jens fortalte om de 
gode resultater, skolen har opnået med inklusion 
og de problemer og arbejdsopgaver, som 
tomrummet efter den didaktiske leder efterlader. 
Herunder de fortalte Jens om medarbejdernes 
bekymringer og behovet for en didaktisk leder, 
der netop er en styrkelse af inklusionsopgaven, 
fordi opgavens kompleksitet forudsætter ledelse 
af opgaven på mange niveauer. 
Jens fortalte om en række uklarheder og 
forsimplinger i besparelserne og bad om SB’s 
input til, hvor blikket skal rettes mod for at få de 
benævnte besparelserne på ca. 300.000 kr. fundet. 
LMU inddrages også i besparelserne.  
SB drøftede de forskellige muligheder for 
besparelser.  
SB ser nødig lejrskolerne som genstand for 
besparelserne ligesom SB meget gerne beholder 
den didaktiske leder. Til nød kunne lejrskolerne 
forkortes. Dragør er den kommune, der bruger 
færrest penge i forvejen, så det er svært at se efter 
besparelser. SB beder Jens finde vej i budgettet 
og komme med forslag. 
 

5. Budgetopfølgning  
 

Skolebestyrelsen blev orienteret om aktuel 
økonomistatus for indeværende kalenderår.  
Overordnet set ser det fint ud, men lønbudget er 
lidt over. Det tyder på et merforbrug på ca 100000 
eller mindre. Vi skal huske, at vi næste år skal 
finde penge til ex. udskudte lejrskoler. Da skolen 
har fået midler til fagligt løft af folkeskolen, 
skaber det et mindreforbrug, der anvendes på 
skolen. 
 

6. Afrapportering af princip 15 om 
lejrskoler og tema-forløb 
 

Jens indledte med at fortælle, at princippet skal 
rettes, så det fremgår, at lejrskoler afholdes på 5. 



og 8. årgang i overensstemmelse med 
skolebestyrelsens beslutning på mødet den 8. 
juni 2020.  
 
Herefter orienteres om, at: 

● Skolen har planlagt lejrskoler for 4. og 8. 
klasser i indeværende skoleår. Af disse er 
der afholdt lejrskole for 8.B. Lejrskole for 
8.A og 8.C er udsat til foråret. De 
resterende forløb planlægges gennemført 
i foråret 2021. 

● Skolen har planlagt temaforløb i uge 39 
og 6 for alle skolens årgange. I uge 39 er 
der afviklet festival med temaet “Store 
opdagelser” og verdensmålene. 
Festivalugen måtte desværre afvikles 
uden et åbenthusarrangement, da 
Covid19-restriktionerne ikke tillod, at 
skolen kunne invitere forældrene. I uge 6 
planlægges en uge baseret på dels de 
normale forløb om bl.a. trivsel og 
seksualitet. I 2021 vil ugens tema også 
handle om digetik og verdensmålene. Den 
konkrete planlægning af ugen er igangsat 
og drøftes med lærerne og pædagogerne 
på skolen i skolens pædagogiske udvalg, 
siden i årgangsteam og lignende. 
Hensigten er, at uge 6 også er en mere 
samlende uge på skolen. 

● I løbet af året afvikles også en række 
andre arrangementer, herunder 
karrieremesse, iværksætteri, forløb i 
FabLab med PLC og de almindelige 
faglige forløb på tværs af årgangene.  

● Endelig afvikles der mange forløb, der 
udbydes af kommunens Ungdomsskole 
og kulturinstitutioner. 

SB tog afrapporteringen til efterretning. På næste 
møde behandles et punkt om revidering af SB’s 
principper. 
 

7. Høring om Mål- og Indholdsplan SFO 
 

Udkast til høringssvar laves af Camilla og 
Charlotte, som rundsendes inden næste møde, 
hvor det kan vedtages. 
 



 

8. Høring om styrelsesvedtægt 
 

Udkast til høringssvar laves af Grith og Erwin. 
Svaret rundsendes inden næste møde, hvor det 
kan vedtages. 
 

9. Eventuelt 
 

Kan vi fremtidigt holde møder på teams, hvis vi 
er mere end 10? 
Hvis skolen er bekymret om Covid i hjemmet, er 
det en bedre ide at ringe med sådan en bekymring, 
idet det er lettere at afkode intentionerne i en 
samtale end på skrift. 
 

10. Godkendelse af referatet 
 

Skolebestyrelsen var ikke belutningsdygtig under 
punktet. 


