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Henvendelse - Trafikforbedringer omkring Store Magleby Skole 

 

Kære medlemmer af Skoleudvalget, 

Vi vil gerne i dialog med forvaltningen om nødvendige trafik-tiltag omkring Store Magleby Skole og til 

det vil vi gerne have jeres hjælp. 

Ved åben-skole arrangementet i forbindelse med Naturfagsfestivalen i september 2019 indledte 

skolebestyrelsen en dialog med forældrene om trafiksituationen ved Store Magleby Skole. Siden er der 

sket… ingenting. Derfor vil vi gerne have jeres opmærksomhed på de udfordringer vi har og en politisk 

prioritering, der gør at forvaltningen tager sig tid til at se på skolens henvendelser. 

Vi anerkender at Corona-situationen har ændret mange ting, og vi har også holdt dette brev tilbage i 

halvanden måned, men der er en hverdag - og med de mindste elever tilbage på skolen, så er 

trafiksituationen igen meget aktuel. 

Ved Naturfagsfestivalen indhentede vi en række forslag og bekymringer fra forældrene på skolen og 

tog den indledende dialog med dem. 

Dette fulgte vi op på ved et møde med kontaktforældre for skolens klasser. Resultatet her blev en 

prioritering af de tre vigtigste trafik-forbedrende tiltag der var foreslået. Denne prioritering, sammen 

med resten af forslagene, blev delt med Plan og Teknik af skoleleder Jens Charpentier i oktober 2019, 

med en opfølgning i december 2019 - skolen modtog det imødekommende svar, at der vil blive set på 

henvendelsen. 

Det er over fire måneder siden nu, hvilket er for lang tid set i lyset af, at der jævnligt er 

nær-ved-ulykker ved skolen, klager og frustration over de trafikale forhold blandt forældre og 

medarbejdere ved skolen. 

Nu forventer vi ikke at et fodgængerfelt over Kirkevej bare lige bliver til noget, men nogle af ideerne 

kræver “blot” en medarbejder med en spand asfaltmaling, andre kræver lidt mere overvejelse og 

planlægning. Første skridt er dog, at der sker noget og at en dialog bliver indledt. 

Vi vil have handling før der sker en reel trafikulykke, hvor et barn, forældre, medarbejder eller andre 

kommer til skade. 

Derfor deler vi hermed de 18 trafik-forslag med jer, nogle af dem kræver en indsats fra forvaltningen, 

nogle af dem er beslutninger, der ligger på skolen. 

Se medsendte dokument, der viser, hvor mange stemmer hvert forslag fik, på mødet med 

kontaktforældrene (hvor hver forælder fik et begrænset antal stemmer og derfor måtte foretage en 

hård prioritering af forslagene). Derudover har skolen og bestyrelsen nogle forslag, specielt omkring 

forholdene for skolebussen om morgenen og ideer til forbedring af Kys og Kør banen ud mod Kirkevej.  

Dem vil vi gerne indlede en diskussion om, kan I få det til at ske? 

Med venlig hilsen 

René Bomholt 

På vegne af Skolebestyrelsen for Store Magleby Skole 

 


