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Indledning
Denne skoleplan for Store Magleby Skole er udarbejdet med udgangspunkt i en række
indholdsmæssige drøftelser af Dragør Kommunes skolepolitik, der er gennemført på skolen i
efteråret 2021. Drøftelserne er afholdt i både den samlede personalegruppe, i afdelinger og
på klasseniveau.

Sideløbende med disse drøftelser har vi i Dragør Kommune udarbejdet kvalitetsrapport,
kommuneplan og afholder kvalitetssamtale mellem skole og forvaltning.

Denne skoleplan samler således konklusionerne fra kvalitetsrapporten, indsatser fra
kommuneplanen, konklusionerne fra kvalitetssamtalen og ikke mindst medarbejdernes egne
udvalgte indsatsområder inden for rammerne af Dragør Kommunes skolepolitik.

Enhver udvikling skal nemlig have sin rod i konteksten, i historien lokalt. Derfor er det også
ledelsens hensigt, at skoleplanen er udtryk for, at vi som skole i fællesskab reagerer på
konstaterede udfordringer eller evalueringer, samt at vi søger at forudse kommende
tendenser. Altså at vi med skoleplanen skaber et fokus på det, der er særligt vigtigt for de
kommende skoleår baseret på erfaringer og viden hentet internt – og selvfølgelig det, vores
omverden ser hos os. Det er ledelsens opfattelse, at den lokale proces på skolen netop gør
det muligt.

Skoleplanen hænger naturligt også sammen med skolens udvikling og altså skolens retning.
Skoleplanen skal med andre ord også forstås som den konstante udfyldning af skolens
vision og mission – skoleplanen er det næste skridt frem.

Skoleplanen er drøftet med skolens tillidsrepræsentant, i skolens pædagogiske udvalg, i
skolens samarbejdsudvalg, med skolebestyrelsen og endelig præsenteret for skolens
medarbejdere på et personalemøde.

Endelig er skoleplanens indhold defineret i “Aftale om arbejdstid for undervisere i
kommunerne 2020” § 4 samt “Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i
Dragør Kommune gældende for skoleårene 2021/2022 og 2022/2023”.

Det fremgår i disse aftaler, at skoleplanen skal indeholde skolens målsætninger for det
kommende skoleår, herunder prioriteringer af lærernes arbejdstid. Skoleplanen indeholder
derfor:

● Ledelsens prioriteringer for det kommende år i form af
● Målsætninger og tiltag for det kommende år
● Det forventede gennemsnitlige undervisningstimetal
● Omfang af og placering af individuel forberedelsestid og fælles forberedelsestid
● Betydningen af ledelsens prioriteringer for lærernes øvrige opgaver

Det skal fremgå af skoleplanen hvad, der er ledelsens grundlag for de prioriteringer, der
vælges, ligesom de prioriterede indsatser skal være beskrevet på et overordnet niveau. Efter
gensidig aftale beskrives også konkrete øvrige opgaver nærmere.
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Skoleplanen hænger således tæt sammen med de kommunale indsatsområder,
skolepolitikken og de lokale valg af indsatser for det kommende skoleår. Disse uddybes
nærmere i de følgende afsnit.

Det er vigtigt, at vi hertil ikke opfatter skoleplanen som en udtømmende liste for indsatser på
skolen. Skoleplanen udtrykker nogle overordnede målsætninger, der sagtens kan suppleres
af andre indsatser på f.eks. en årgang, der også bidrager til målsætningerne og ikke mindst
skolens retning. Respekten for konteksten udtrykkes bedst ved at konstatere, at på en
folkeskole båret af relationer og fællesskaber, er det ikke one-size-fits-all, snarere tværtimod.
Derfor vil der sideløbende med skoleplanens indsatser være tiltag ind i de enkelte klasser,
der vælges af skolens medarbejdere og understøttes af skolens afdelingsledere.

Kommuneplan for Dragør Kommunes Skolevæsen
Som nævnt i indledningen står Store Magleby Skoles skoleplan på den Kommuneplan, der
er udarbejdet for Dragør Kommune. I denne er der defineret tre overordnede fælles
kommunale indsatsområder, disse er:

1. Udeskoleindsats
2. Inkluderende læringsfællesskaber og
3. Teknologiforståelse.

Udeskoleindsatsen
Udeskoleindsatsen blev igangsat i skoleåret 2021/2022, der er således tale om en indsats,
der fortsættes i de kommende skoleår. Det antal timer, der afsættes på skolen kan ses i
afsnittet “Betydningen for øvrige opgaver”. I afsnittene om strategisporene “Rum til læring”
og “Lokal forankring” beskrives hvordan, vi på Store Magleby Skole vil arbejde videre med
udeskoleindsatsen i de kommende skoleår. Hertil udbydes der kurser i udeskole forankret i
Ungdomsskolen.

Inkluderende læringsfællesskaber
Arbejdet med inkluderende læringsfællesskaber sker i to opdelte indsatser på kommunalt
niveau. Dels gennem det fortsatte arbejde med at udvikle visitationsprocessen, dels gennem
etablering af et udbud af kurser i relationskompetence og specialpædagogik til
medarbejderne.

Teknologiforståelse
Arbejdet med teknologiforståelse er lokalt motiveret af, at teknologiforståelse skal ses som
en vigtig dannelsesopgave. Teknologiforståelse kan - simpelt sagt - forstås som samfundets
forsøg på at danne et sprog for den udvikling, der ses i samfundet. Teknologiforståelse er
således en vigtig opgave for skolen, særligt folkeskolen er et spejl af det omgivende
samfund og formes således indholdsmæssigt af den måde, som samfundet udvikler sig på.

På kommunalt niveau afsættes der ressourcer til, at den fælleskommunale PLC-koordinator
kan styrke koordinering og videreudvikling af indsatser på hver skole, en del af dette er
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etableringen af faglige netværk. Hertil udarbejdes der på alle skoler en strategi for hvordan,
der arbejdes med teknologiforståelse, ligesom der skal nedsættes en arbejdsgruppe på hver
skole.

Et vigtigt første skridt i arbejdet med teknologiforståelse er også at forstå den faglighed, der
repræsenteres med kompetenceområderne i teknologiforståelse. Derfor skal der på
kommunalt niveau udarbejdes et kompetenceforløb på først ledelsesniveau og derefter
medarbejderniveau.

Den enkelte skoles strategi for arbejdet udmønter sig i en projektplan, der er klar inden
sommerferien 2022. Arbejdet med at udarbejde en projektplan igangsættes i den enkelte
skoles PLC, men forankres i en arbejdsgruppe, der skal være dannet ultimo maj 2022.

Kvalitetsrapport for Dragør Kommunes
skolevæsen
Der er i efteråret og hen over vinteren 2021 udarbejdet en kvalitetsrapport for skolevæsenet i
Dragør Kommune. Kvalitetsrapporten indeholder på en række udvalgte områder data for det
samlede skolevæsen og de enkelte skoler.

På baggrund af disse data, er konklusionerne i kvalitetsrapporten, at:
1. Varieret undervisning skaber motivation og læring
2. Der er stadig brug for forbedring af indeklima og øvrige fysiske rammer
3. De voksne er afgørende for elevernes trivsel, læring og dannelse
4. Alle skal kæmpe imod ensomhed og isolation.

Ad 1) Det fremgår af kvalitetsrapporten, at “Når man er glad for at gå i skole, er det en
kombination af mange forhold. Det skyldes blandt andet at undervisningen ikke er den
samme hele tiden, og at skoledagen ikke er helt ens hver dag. Variation i undervisningen,
herunder inddragelse af lokalsamfundet og virkeligheden i bred forstand i undervisningen,
samt en varieret brug af de fysiske rammer i og omkring skolen, er afgørende for elevernes
glæde ved at gå i skole, og dermed deres motivation og indlæring”.

Ad 2) Det følger af kvalitetsrapporten, at “arbejdet med indeklima bør således prioriteres,
systematiseres og synliggøres på tværs af skoleområdet. Dette kan både ske ved fysiske
forbedringer og ved en styrket opmærksomhed på adfærden i klasseværelser, herunder
udluftning, forskellige arbejdsstationer og kombinationen af inde- og udeundervisning”.

Ad 3) Kvalitetsrapporten viser et fald i lysten til at lære fra 36 % til 32,4 %. Tallene kommer af
den nationale trivselsmåling og den indikator, der handler om, at eleverne får lyst til at lære
mere af den undervisning, de modtager. I kvalitetsrapporten peges der på, at lærernes
engagement og lærernes rammesætning af undervisningsforløb og arbejdet med klassens
fællesskab er væsentligt.
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Ad 4) I kvalitetsrapporten fremhæves det, at “6,3 % af eleverne (0.-3. klasse) svarede, at de
tit føler sig alene, hvilket svarer til niveauet på landsplan. Blandt de ældre elever svarer 1 ud
af 10 af udskolingseleverne i Ungeprofil-undersøgelsen, at de sjældent eller aldrig har nogen
venner eller veninder at tale med, hvis noget går dem på eller gør dem kede af det. Der er
altså fortsat brug for, at ambitionen om at ’ingen er alene’ implementeres, så alle oplever, at
de er en del af et fællesskab i skolen”.

Konklusionerne fra kvalitetsrapporten uddybes ikke yderligere i skoleplanen, men skolens
arbejde med disse vil blive besvaret gennem valg af indsatser på skolen de kommende år.

Kvalitetssamtale
Forvaltningen afholdt den 15. marts 2022 kvalitetssamtale med skolens ledelse og to
medarbejderrepræsentanter fra skolens LMU. Ved kvalitetssamtalen drøftede vi først
kvalitetsrapporten med fokus på hvor, vi som skole kan genkende os selv, hvor vi ikke kan
genkende os selv og sidst drøftede vi, hvad der kunne mangle i kvalitetsrapporten, når
skolens virke og kvalitet skal beskrives.

Skolen fremhævede ved samtalen, at vi især kan genkende, at
● Skolens trivselsindikatorer på 3 ud af 4 indikatorer er over landsgennemsnittet. På 2

af 4 indikatorer ligger skolen middel i kommunen.
● Færrest føler sig alene i skolen på Store Magleby Skole, flest synes, at klasselokalet

er rart at være i på Store Magleby Skole og 98,9 % af eleverne kan lide lærerne.
● Udeskole er et godt tiltag.
● Behovet for klassemøder skal undersøges.
● Der er behov for mere alsidige pausemuligheder.
● Der er behov for et godt indeklima, mulighed for holddelingslokaler og lignende

fysiske rammer, der muliggør skift i undervisningen.

Ved samtalen fremhævede skolen, at de kvalitative udsagn i kvalitetsrapporten er vanskelige
at arbejde med, da det er vanskeligt at placere dem i rette kontekst.

Endelig fremhævede skolen, at kvalitetsrapporten med fordel kunne indeholde et afsnit om
den kontekst, kvalitetsrapporten er skabt på. Det skoleår, der har formet resultaterne i
kvalitetsrapporten har således været præget af Covid19, herunder dette forløb for elevernes
skolegang:

○ 9. december 2020: Nedlukning for elever i 5.-9. klasse
○ 21. december 2020: Nedlukning udvides til elever i 0.-4. klasse
○ 9. februar 2021: Genåbning for elever i 0.-4. klasse
○ 22. marts 2021: Genåbning for elever i 9. klasse halv tid
○ 6. april 2021: Genåbning for elever i 5.-8. klasse med halv undervisning
○ 10. maj 2021: Fuld genåbning

Det er væsentligt for skolen at fremhæve, da skolen ifm. Covid-19 oplever:
○ Manglende fysisk skolegang for børnene
○ Manglende socialt fællesskab
○ Klasseopdelingen, der presser de normale rammer i skole og SFO
○ Ny SFO for nogle børn
○ Manglende møder og fysisk dialog mellem skole og hjem
○ Hygiejnefokus
○ Skolens generelle udvikling og normale praksis sættes under pres
○ Behov for normalisering og opsamling fagligt og socialt.
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I forbindelse med drøftelsen om kvalitetsrapporten foreslog skolen under samtalen, at der
fremover udarbejdes en form for kvalitetsrapport, men kun på skoleniveau, således at dette
dokument er skolens egen evaluering af skolens kvalitet og arbejdet med skolepolitikken.
Dette dokument kunne således være grundlag for en kvalitetssamtale fremover. Vi drøftede
den iboende udfordring, der vil opstå, da det således kan blive vanskeligere at fremstille en
mere fælles opsamling for det samlede skolevæsen.

Ved samtalen blev Kommuneplanen præsenteret af forvaltningen, til sidst fremlagde skolen
processen for udarbejdelse af egen skoleplan og de valgte indsatser. Dette ledte til en
drøftelse af hvad, der kan forhindre, at vi lykkes med vores plan. Her fremhæver vi især to
elementer, der kræver fælles opmærksomhed:

1. Vi er på vej fra en pandemi til en krigssituation i Europa, vi kan også forudse en
forsyningskrise og fødevarekrise. Det får konsekvenser for skolen, f.eks. i form af
elevernes usikkerhed, forældres jobsikkerhed og lignende.

2. Skolen oplever et stort forældrepres, når det handler om at få løst konkrete
udfordringer hos eleverne. Det tager især afdelingsledernes tid og ressourcer og
bliver således en meget direkte hæmsko for muligheden for at arbejde med skolens
udvikling, der netop forankres hos afdelingslederne og skolens medarbejdere i den
daglige praksis.

Hertil drøftede vi også opgaven for skolen med at etablere en ekstra klasse som et
eksempel på, at skolen bliver påvirket af udefrakommende faktorer, der påvirker skolens
samlede ressourcer og mulighed for at være optaget af god skoleudvikling.
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Skolens arbejde med skolepolitikken
Som nævnt i indledningen, har vi på Store Magleby Skole gennem efteråret 2021
gennemført en proces, hvor vi har drøftet indholdet i skolepolitikken og vores lokale
prioritering af hvad, der er vigtigst for skolen at arbejde med inden for rammerne af
skolepolitikken.

Processen har forløbet i tre hovedspor. Det første spor har handlet om at oversætte
skolepolitikken til skolens lokale forståelse af det, der er vigtigt at arbejde videre med, hvis vi
bedst muligt skal kunne indfri ambitionerne i skolepolitikken. Det andet spor har handlet om
at zoome ind på den enkelte klasse og i dialog med medarbejderne udarbejde en status for
hver klasse. Endelig har det tredje spor handlet om arbejdet med kvalitetsrapport,
kommuneplan og kvalitetssamtale. Skolens medarbejdere har ikke deltaget direkte i det
tredje spor, her har ledelsen indgået i processen med forvaltningen.

Processen ser således ud:

Processen har haft som formål, at skolens medarbejdere først har kunnet sætte fokus på
det, der er vigtigst for skolens medarbejdere at arbejde med inden for de fire strategispor i
skolepolitikken. Herefter har vi med det udgangspunkt gennemført en dialog om hvad, vi
konkret gør, hvad vi gerne vil gøre mere af og ikke mindst, at vi har kunnet identificere
rammer og vilkår, der gør det svært at arbejde med det, vi finder vigtigst. Endelig har disse
dialoger, sammenholdt med de udarbejdede statusser for de enkelte klasser, gjort det muligt
at nå frem til, at vi ønsker arbejde med følgende mulige indsatser på skolen:

Ingen alene
Anerkendelse

Lyst til læring
Motivation

Rum til læring
Variation

Lokal forankring
Kulturbevidsthed

Pauser Ugeskemarevolution Lokaler - holddeling Forældrebank
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Tværgående
undervisning

Fælles planlægning Mobile møbler Spejderhytte

Grupper i klasser Medbestemmelse Udeskole Bruge byen

Klassemøder Værkstedsundervis-
ning

Skolehaver Udeskole

Venskabsklasser Talentudvikling CL-strukturer

Legemakkere Klasseledelse Lys

Legepatrulje Overgange Mulighed for undv.
differentiering

CL Designtænkning og
projektbaseret
læring

Konflikthåndtering

Overgange

Tabellen skal læses således, at under strategisporet i skolepolitikken, der hedder “Ingen
alene”, ønsker vi at fokusere på anerkendelse som et overordnet område. Under “Lyst til
læring” ønsker vi at arbejde med motivationen hos eleverne og så videre under de to øvrige
spor. Herunder står de konkrete indsatser, som medarbejderne har peget på, at det er vigtigt
at arbejde med, disse er markeret med kursiv.

Mængden af mulige indsatser er dog så mangfoldig, at der er behov for at vælge færre
indsatser ud, så vi som skole formår at arbejde fyldestgørende med indsatserne. I afsnittet
“Målsætninger og tiltag for de kommende skoleår” fremgår de indsatser, der prioriteres på
skolen i de kommende skoleår med udgangspunkt i kommuneplanen, kvalitetsrapporten,
kvalitetssamtalen og ikke mindst den netop beskrevne proces på skolen.

Først beskrives dog ledelsens grundlag for prioriteringerne, da disse udgør de rammer, der
er for skolens drift - og dermed også hvilke ressourcer, skolen har.

Ledelsens grundlag for prioriteringerne
Grundlaget for ledelsens prioriteringer for skolen udgøres først og fremmest af det
kommunalt afsatte budget, da skolens budgetmæssige rammer danner et udgangspunkt for
blandt andet antallet af medarbejdere på skolen og derfor naturligt hvilke tiltag, skolen kan
iværksætte og bruge timer på.

Skolens budget for skoleåret 2022/2023 og muligheden for at anvende ressourcer kommer
af budgettet for kalenderårene 2022 og 2023. Skoleplanen skal derfor rumme en kendt og
en ukendt økonomisk ramme, da budgettet for 2023 og 2024 ikke er kendt før december
måned 2022/2023. Med dette forbehold, indeholder skoleplanen for skoleårene 2022/2023
og 2023/2024 følgende budgetmæssige udgangspunkt:
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Budgettekst Beløb
Lønmidler til medarbejdere, ledelse,
administration og vikarer*

39.103.351 kr.

Midler til undervisningsmidler (rammebeløbet)
til eleverne, herunder også midler til licenser,
IT, transport og lignende

1.628.386 kr.

* Lønmidler indeholder midler til pædagoger i SFO’en, det skyldes, at SFO’ens
medarbejdere er delvist aflønnet på skolen. Der er tilført budgetmidler til skolens budget, der
svarer til denne lønudgift

Ud over budgettet som et grundlag for prioriteringer, skal grundlaget i højere grad ses i lyset
af afsnittet ”skolens retning”.

Målsætninger og tiltag for de kommende skoleår
I dette afsnit beskrives de målsætninger og tiltag, der er udvalgt for de kommende to skoleår
på Store Magleby Skole. Afsnittet læses således, at der under hvert strategispor fra
skolepolitikken er et kort resume af skolepolitikken, herefter følger en reference til
kvalitetsrapporten og kommuneplanen, endelig beskrives skolens prioriterede tiltag og
målsætninger. I nedenstående figur kan den samlede liste af indsatser og tiltag ses i relation
til skolepolitikken, der er centrum i figuren:

Ingen alene
I skolepolitikken er det beskrevet, at vi med strategisporet “Ingen alene” ønsker en skole,
hvor eleverne oplever at være en del af meningsfulde og respektfulde fællesskaber.
Eleverne skal have gode relationer til andre elever, såvel som til medarbejderne på skolen
og SFO’en. Det sker i mødet med relationskompetente voksne, der kan danne gode
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fællesskaber og har øje for den enkelte elev. Det involverer også forældrene og det gode
samarbejde mellem skole og hjem.

På Store Magleby Skole har vi valgt at fokusere på, at vi fremmer muligheden for gode
fællesskaber gennem arbejdet med anerkendelse, vi forstår ordet anerkendelse som det at
knytte an til andre. Det vil sige, at anerkendelse er mere end ros, det er en indstilling til
andre.

I kvalitetsrapporten favnes strategisporet af konklusion nr. 4, der omhandler vigtigheden af,
at alle er en del af et fællesskab.

Med kommuneplanen understøttes skolens arbejde med “Ingen alene” med den indsats, der
omhandler inkluderende læringsfællesskaber.

På Store Magleby Skole har vi i en lang årrække arbejdet målrettet med de inkluderende
læringsfællesskaber på skolen. Dette arbejde starter og tager altid sit udgangspunkt i
teamets overvejelser om klasseledelse, undervisningsmaterialer, differentiering og lignende,
der hører under de professionelles didaktiske overvejelser. Hertil støttes de enkelte
medarbejdere, klasser og elever gennem f.eks. følgende indsatser:

● Vejledning af forældre
● Forældrearrangementer
● Elevsamtaler
● Pausecafé
● Spillecafé
● Legepatrulje
● Supplerende undervisning og støtte
● Indskolingshold
● Læseugler på 1. årgang
● Og lignende.

Vi har på Store Magleby Skole valgt, at vi hertil gerne vil arbejde med pauser, legepatrulje,
overgange og klassemøder. Herunder er det nærmere uddybet:

Indsats Begrundelse og beskrivelse Organisering og opfølgning

Pauser Pauser er udvalgt som indsatsområde,
fordi eleverne, flere årgangsteam og
også ledelsen selv observerer, at flere
elever på skolen kan have vanskeligt
ved at navigere i pauserne på skolen.
Pauserne ser vi samtidig som et
væsentligt tidspunkt på dagen, når vi
ønsker at sikre, at alle har mulighed for
at indgå i et fællesskab.
Disse fællesskaber er og kan være
meget mangfoldige, derfor er hensigten
med valget af pauser som
indsatsområde, at vi styrker elevernes
mulighed for at have pauser, der styrker
fællesskab gennem lege og andre

Arbejdet med pauser sker
med inddragelse af elevrådet,
medarbejderne på SFO’en,
lærerne og skolens
Kompetencecenter.

Elevrådet har som opgave at
inddrage alle elever i
klasserne og komme med
input til udvikling af pauserne.
Disse input behandles i et
udvalg af medarbejdere på
tværs af SFO, lærere og
Kompetencecenter. Udvalgets
forslag til pauser behandles
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aktiviteter, der skaber relationer.
Det er derfor ledelsens prioritering, at vi
i de kommende skoleår udvikler og
evaluerer på relevante tilbud til eleverne
i pauserne.

herefter i PU.

Legepatrulje Legepatrulje er et tilbud under begrebet
pauser, der allerede er eksisterende på
skolen. Legepatruljer har midlertidigt
haft vanskelige kår under
Covid-19-pandemien, hvorfor vi
medtager legepatruljer her for at
tydeliggøre, at ledelsens prioriterer, at vi
fortsat har det gode tilbud om
legepatrulje på skolen.

Varetagelsen af legepatruljen
sker hos medarbejderne i
Kompetencecenteret,
herudover ønsker ledelsen, at
medarbejdere fra SFO’en er
en del af tilbuddet.

Overgange Arbejdet med overgange på skolen er
en indsats, der er medtaget fra den
seneste skoleplan. Her igangsatte vi et
arbejde for at styrke de overgange, der
er iboende skolen. Det gælder
overgange mellem SFO og skole,
mellem 0. og 1. klasse, mellem 3. og 4.
klasse, mellem 5. og 6. klasse og
endelig mellem 6. og 7. klasse. Ved
disse vigtige overgange er der
udskiftning af lærere, eller der sker
andre forandringer omkring
medarbejdernes tilknytning til en klasse,
derfor er det vigtigt, at vi på systematisk
vis fastholder overblik og fælles viden
om klasser og elever. Det styrker
muligheden for at arbejde med
fællesskaber i klasserne og ikke mindst
relationen til den enkelte elev. Den
erfarede viden om en klasse og elever
bevares via klassebeskrivelser, der
således er en indlejret del af arbejdet
med overgange.

Arbejdet med overgange sker
i overensstemmelse med
skolens beskrivelse af
overgange.

Med henblik på at fastholde
skolens indsats for at skabe
gode overgange og fastholde
vigtig viden om klasser og
elever, vil vi evaluere
overgangene til skoleåret
2022/2023. Evalueringen
forankres i
koordinatorgruppen og hos
afdelingslederne.

Klassemøder Klassemøder er medtaget som indsats
på skolen i de kommende år, fordi vi
anser klassens rum som afgørende for
følelsen af at være anerkendt af sine
klassekammerater.
Flere årgangsteam arbejder allerede
med klassemøder, der er en aktivitet,
der initieres af lærere og pædagoger.
Men udsagn i såvel kvalitetsrapporten
som fra skolens eget elevråd peger på,
at vi bør styrke strukturen og arbejdet
med klassemøder endnu mere.

Arbejdet med klassemøder
starter med inddragelse af
elevrådet og eleverne i
klasserne om deres oplevelse
af dialoger i klasserne om
trivsel og lignende.

Elevrådets input drøftes med
koordinatorerne, der efter
drøftelse i årgangene kommer
med forslag til organisering af
klassemøder, der kan
indarbejdes i skolens struktur.
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Lyst til læring
Med lyst til læring ønsker vi med skolepolitikken, at eleverne udvikler sig fagligt hver dag.
Det gør de gennem oplevelsen af et trygt undervisningsmiljø, der er præget af samarbejde
og viden, der skaber lyst og motiverer til mere læring. Eleverne skal møde en varieret
undervisning, der stimulerer fagligheden, f.eks. gennem tværfaglige læringsforløb. Der skal
være plads til nysgerrighed og fordybelse. Eleverne skal inddrages i deres faglige udvikling
og kunne vise deres engagement gennem involvering. Endelig er det hensigten, at eleverne
skal kunne udfolde og styrke deres kreativitet gennem undervisningsforløb præget af
innovation, forsøg og læring gennem det at begå fejl.

I kvalitetsrapporten favnes strategisporet af konklusion nr. 3: De voksne er afgørende for
elevernes trivsel, læring og dannelse.

Med kommuneplanen understøttes skolens arbejde med “Lyst til læring” med den indsats,
der retter sig mod teknologiforståelse, men også udeskole er en vigtig indsats, der medvirker
til at styrke elevernes lyst til læring.

På Store Magleby Skole har vi gennem en årrække arbejdet med forløb, der understøtter
skolepolitikken målsætning om lyst til læring. Det har vi bl.a. gjort gennem:

● Deltagelse i GBL21
● Deltagelse i Fellowship for teknologiforståelse
● Deltagelse i praktikernetværket for teknologiforståelse
● Deltagelse i Mikro:bit
● Udarbejdelse af en strategi for naturfag og de fællesfaglige forløb i denne fagrække
● Etablering af naturvidenskabsfestivalen i uge 39 for alle klasser på skolen
● Samfundsugen for indskolingen i marts måned
● Arbejdet med designtænkning som læringsforløb i f.eks. håndværk og design
● Udbud af forløb på årgangene fra PLC i f.eks. kodning, brugen af FabLab, m.fl.

På Store Magleby Skole er vi også optagede af, at vi fremmer lyst til læring gennem arbejdet
med motivation, vi forstår ordet motivation på flere måder. Motivation kan forstås som en
lineær forståelse af hvad, der motiverer mennesker, men også som en mere kompleks
fortolkning, der knytter an til, at motivation kommer af mulighederne for at deltage i
fællesskaber. Det vil sige, at muligheden for læring er placeret i en socio-kulturel forståelse
af hvad, der giver læring - men også motivation til læring. Vi vælger motivation, fordi det i
denne forståelse rummer f.eks. engagement, behovet for den tydelige struktur for deltagelse,
inddragelse, behovet for differentiering og lignende.

Vi har på Store Magleby Skole valgt, at vi gerne vil arbejde med medbestemmelse som et
delelement i motivation og talentudvikling. Herunder er det nærmere uddybet:

Indsats Begrundelse og beskrivelse Organisering og opfølgning

Medbestem-
melse

Medbestemmelse skal, som nævnt, ses
i nær relation til motivation. Når vi
arbejder videre med medbestemmelse,
er det fordi, vi vurderer, at
medbestemmelse kan styrke oplevelsen

Med medbestemmelse er det
væsentligt, at vi afsætter tid til
at være nysgerrige på at finde
former for medbestemmelse,
der lever op til ønsket om, at

13



af inddragelse, forståelse af strukturen i
et undervisningsforløb, muligheden for
deltagelse og lignende, der også
fremmer motivation.
Medbestemmelse er samtidig et
komplekst område at arbejde med, det
skyldes at medbestemmelse kan tage
mange forståelser og former.
Medbestemmelser kan på den måde
også ske på mange måder, ligesom det
også forstås på mange måder.

elever på skolen oplever sig
inddraget og kan genkende,
at der er øget mulighed for
deltagelse.

Som skole sker
medbestemmelse samlet for
skolen i f.eks. arbejdet med
pauser og klassemøder, hvor
elever inddrages i
beslutningsprocesserne,
inden der tages beslutninger.
Men medbestemmelse sker
også som led i lærernes og
pædagogernes daglige virke
på skolen. Det ønsker vi først
og fremmest inspiration til, så
vi først etablerer et fælles
udgangspunkt for dialog om
medbestemmelse blandt
skolens medarbejdere.
Herefter vil vi som ledelse
sikre, at alle kan have
mulighed for at prøve
konkrete tiltag af, vælge
blandt dem, der er bedst ind i
den daglige undervisning og
aktiviteter på skolen.
Denne proces beskrives efter
dialog i PU, hvorefter arbejdet
gennemføres i det kommende
skoleår, f.eks. startende med
et fælles oplæg i starten af
skoleåret på et
personalemøde.

Talent-
udvikling

Talentudvikling er medtaget som
kommende indsats på skolen begrundet
i vores observationer af, at der er
højtpræsterende elever, der har gavn af
større faglige udfordringer. Skolens
medarbejdere peger da også på
behovet for, at vi som skole kan tilbyde
udvalgte elever forløb, der stimulerer
deres læring mere end det, vi som
folkeskole kan tilbyde med den
almindelige
undervisningsdifferentiering.

Vi har som skole i indeværende skoleår
tilkøbt forløb for udvalgte elever i
samarbejde med akademiet for
talentfulde unge i form af deltagelse for
eleverne på yngre- eller juniortalenter.

Vi følger op på indsatsen
omkring talentudvikling ved
først og fremmest at beskrive
hvor mange elever, der kan
tilbydes talentforløb hos
akademiet for talentfulde
unge, herunder hvordan, der
søges om deltagelse.

Et sådant tilbud skal også ses
i lyset af den samlede indsats
på skolen, derfor vil ledelsen
tage initiativ til en fornyet
dialog på skolen om den
lokale mulighed for
differentiering.
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Disse forløb har været økonomisk
støttet af forvaltningen og vil fortsat
være en mulighed for et mindre antal
elever hvert år.

Vi ser derudover velvilligt på ønsker om
fritagelse af elever til deltagelse i
eliteidræt og musikskolens
undervisning, da det også er
understøttelse af talenter og deres
udvikling. Disse fritagelser sker efter
skolebestyrelsens princip og
lovgivningen på området.

Rum til læring
Med strategisporet rum til læring i skolepolitikken, er det ønsket, at vi har undervisningsrum,
der skaber lyst til læring gennem understøttelse af alsidige læringsaktiviteter ude og inde.
Det vil sige, at eleverne skal møde fysiske rammer, der skaber gode rum for læring,
variation, fordybelse, bevægelse og kreativitet. Læringsrum skal i skolepolitikkens forståelse
ikke forstås som klasselokalet alene, men alle fysiske og kulturelle rammer, der er til
rådighed, både ude og inde.

Strategisporet rummer det fortsatte arbejde med konklusion nr. 2 fra kvalitetsrapporten: Der
er stadig brug for forbedring af indeklima og øvrige fysiske rammer.

Ligesom med strategisporet lokal forankring, understøttes skolens arbejde med rum til
læring gennem den fortsatte prioritering af udeskole som et fælleskommunalt indsatsområde
på tværs af skolerne og i samarbejde med Ungdomsskolen. Udeskole er således formuleret
som et fortsat indsatsområde i kommuneplanen for skolerne.

På Store Magleby Skole har vi taget en række initiativer gennem de seneste år, der
understøtter strategisporet rum til læring, det er:

● Investeringer i de visuelle læringsmiljøer på skolen
● Etablering af muligheder for arbejdsstationer i skolens fællesarealer
● Udendørs undervisningsmuligheder ved faglokalerne: fysik/kemi, biologi og natur og

teknologi, her er der bl.a. lavet udendørs vandhaner
● Udendørs læringsrum, der understøtter skolens arbejde som UNESCO-skole, f.eks.

gennem mere vilde udeområder, insekthegn, insekthoteller, bihoteller og lignende
● Udendørs læringsrum, der styrker muligheden for udeskole, det er trappen på volden

ud mod Kirkevej og stencirklen bag skolen ved faglokalerne: fysik/kemi, biologi og
natur og teknologi

● Sikring af, at ca. ⅔-dele af skolens klasser og elever har været gennem et
udeskoleforløb i skoleåret 2021/2022

● Investering i FabLab med 3D-printere, laserskærer, robotter til kodning og lignende
● Investering i klassesæt med møbler, der er mere alsidige og kan flyttes nemt rundt og

dermed understøtte medarbejdernes didaktiske overvejelser bag undervisningen
● Brug af SFO-matriklerne som led i undervisningen
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● Etablering af fællesrum, der understøtter inklusion og holddeling
● Og lignende.

I det kommende skoleår fortsættes arbejdet med udeskole på skolen, men hertil vil vi i
samarbejde med de andre skoler og forvaltningen styrke indsatsen for at skabe gode
indendørs læringsrum. Dette er nærmere beskrevet herunder.

Indsats Begrundelse og beskrivelse Organisering og opfølgning

Fysiske
indendørs
rum på skolen

Dragør Kommune har modtaget
100.000 kr. til rådgivning, der anvendes
til at rådgive konkret på den enkelte
skole. På baggrund af rådgivningen
udarbejdes en standard for hvordan,
der kan arbejdes med og skabes bedre
indendørs læringsmiljøer, f.eks.
muligheder for holddeling og brug af
lokaler og møbler.
Hertil ønsker skolens medarbejdere
flere mobile møbler til de klasser, der
endnu ikke har fået disse. Vi vil derfor
ønske midler til dette i forbindelse med
udarbejdelsen af det kommende års
kommunale budget, hvis der ikke på
skolen kan findes midler til at indkøbe
flere mobile møbler. Det kan f.eks. være
midler til klassesæt, trapper til
klasselokaler og U-borde.

Skolen vil modtage et oplæg
fra firmaet Arkitema med
konkrete forslag til ændringer i
skolens fysiske rammer, dette
oplæg indeholder forslag, der
omhandler mulighed for
holddeling, indretning af
klasselokaler, udearealer og
klassemøbler. På baggrund af
oplægget inddrages
medarbejderne afdelingsvist
med henblik på at kvalificere
oplægget. Herefter vil
oplægget tilgå forvaltningen
og dermed kunne indgå i
budgetprocessen på
kommunalt niveau.

Udeskole På Store Magleby Skole har vi
udeskole, fordi arbejdet med
uderummet styrker elevernes faglighed,
skaber nysgerrige elever og forankring i
lokalområdet.

Når man oplever noget i virkeligheden
og samtidig arbejder teoretisk med
samme emne i klasserummet, giver det
en større forståelse af faget og dets
indhold. Samtidig åbner uderummet op
for bevægelse, fordybelse og undren
hos eleverne, så vi får som skole en
helt unik og naturlig måde at skabe
undervisningsdifferentiering på.

Når eleverne får mulighed for at gøre
sig deres egne erfaringer på egne
kroppe styrkes læringsprocessen og
eleverne oplever glæde og lærelyst ved
at gå i skole.

Vi har valgt at organisere
udeskole, så det tilgodeser så
mange forskellige lærerprofiler
som muligt. Vi har særligt
gode erfaringer med at
vejlederen er fast en time om
ugen i en klasse, og har
løbende evaluering med
læreren.

Vi vil i fremtiden inddrage
eleverne i denne evaluering,
så vi hele tiden kan være
nysgerrige på, hvordan vi
laver udeskole, så flest mulige
får det bedste ud af det.

I det kommende år vil vi
fortsætte med den fleksible
struktur, hvor lærerne kan
søge om udeskole for 20 uger
af gangen eller på enkelte
flexdage. Derudover vil vi
have fokus på vidensdeling i
form af en fysisk
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materialebank og en portal,
som går på tværs mellem
skolerne.

Vores samarbejde med de
lokale vil indeholde de
nyetablerede faste forløb i uge
6 og udvide, særligt med
fokus på den nyoprettede
skolehave, som skal
implementeres i
kulturkalenderen og blive en
fast del af børn i Dragørs
skolegang.

Lokal forankring
Den lokale forankring er det fjerde og sidste strategispor i skolepolitikken. Det følger af
skolepolitikken, at vi med lokal forankring ønsker, at eleverne oplever en undervisning, der
tager afsæt i Dragør Kommunes historie, natur og historie. Hertil skal det omgivende
samfund inddrages i undervisningen gennem samarbejde med erhvervslivet,
Ungdomsskolen, klubben, kulturinstitutioner og foreningslivet.

Strategisporet fra skolepolitikken og skolens indsatser favner bl.a. konklusion nr. 1 fra
kvalitetsrapporten: Varieret undervisning skaber motivation og læring.

Med Kommuneplanen understøttes skolens arbejde gennem den fortsatte prioritering af
udeskole som et fælleskommunalt indsatsområde på tværs af skolerne og i samarbejde med
Ungdomsskolen.

På Store Magleby Skole arbejder vi med lokal forankring gennem begrebet
“kulturbevidsthed”. Ordet er valgt, fordi kultur rummer den fælles ramme, vi alle har ift. at
skabe mening i den kontekst, vi indgår i og kommer fra. Kultur er således både noget
symbolsk og en relationel ramme for vores relationer og gensidige forståelse af hvem, vi er.

På Store Magleby Skole har vi allerede en lang række tiltag, der understøtter den lokale
forankring, det er f.eks.:

● Karrieremesse for 8. og 9. klasserne
● Forløb på alle årgange med Ungdomsskolen
● Polarskole i samarbejde med Ungdomsskolen og Polarskolen
● Historieløb med Ungdomsskolen
● Samarbejde med musikskolen og biblioteket
● Samarbejde med lokale idrætsforeninger om bl.a. volleyball, basket og fodbold
● Luciaoptog, hvor eleverne går i den gamle by
● Fastelavn med deltagelse af rytterne
● Samarbejde med kirken i nærområdet
● M.fl.
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Endelig indgår også udeskole under dette strategispor, da udeskole også har relevans for
den lokale forankring, f.eks. gennem de forløb, der vil blive udbudt om skolehaver i
samarbejde med museum Amager.

Herunder følger nærmere begrundelse for valget af indsatser på skolen de kommende
skoleår:

Indsats Begrundelse og beskrivelse Organisering og opfølgning

Forældrebank På Store Magleby Skole vil vi gerne
arbejde videre med at afsøge
muligheden for at etablere en
forældrebank, hvor forældrene kan
byde ind med forløb, der kan indgå i
undervisningen. Det er eksempelvis i
form af ansatte i en bank, der kan
fortælle om privatøkonomi, ansatte i
lufthavnen, der kan fortælle om
branchen og lignende. Vi har i dag
allerede sådanne forløb på skolen, en
forældrebank vil således være en
systematisering af indsatsen, så
skolens medarbejdere har overblik over
mulighederne, ligesom forældrenes
mulighed for at bakke op om skolen
styrkes. Etableringen af en
forældrebank er således også et udtrykt
ønske blandt forældrene.

Ledelsen vil i dialog med
skolebestyrelsen
kommunikere til forældrene
om muligheden for at tilbyde
bidrag til skolen, herunder om
hvilke emner, der er relevante.
Ledelsen vil på denne
baggrund samle og
kategorisere de input,
forældrene kommer med til
skolen. Dokumentet med
tilbud evalueres årligt, således
at de nyeste forældre også
har mulighed for at tilbyde
bidrag til skolen.

Samarbejde
med
foreninger

I samarbejde med de øvrige skoler, vil
vi søge at undersøge mulighederne for
at videreudvikle og udvide samarbejdet
med foreninger fra lokalområdet. Der er
således allerede nu dialog med
børnebasketfonden og Dragør Boldklub
om et samarbejde ind i skolen. Det er
væsentligt for skolen, at samarbejdet
favner bredt, således at ingen
foreninger får forrang over andre.

I Dragør Kommune har vi samtidig et
stærkt og godt samarbejde mellem
skolerne og Ungdomsskolerne og
kulturinstitutionerne. Vi vil også her
lægge op til, at dette samarbejde
evalueres, så vi sammen vurderer, om
alle tilbud fortsat er relevante for
skolens elever.

Samarbejdet med
foreningerne sker gennem
dialog med den enkelte
forening, her deltager ledelse
og udvalgte medarbejdere i
dialogen. Det vil oftest være
fagudvalgsformanden, der
sammen med ledelsen drøfter
samarbejdet med den
konkrete forening. Vi vil i
denne dialog søge at byde ind
med samarbejdsmuligheder,
der giver foreningen og skolen
værdi, det kan f.eks. være
forløb op mod idrætsstævner,
samarbejde om konkrete
aktiviteter på skolen og
lignende.

Evalueringen med
kulturinstitutionerne rejses
som ønske af skoleledelsen
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over for forvaltningen og
kulturinstitutionerne.

Udeskole På Store Magleby Skole har vi
udeskole, fordi arbejdet med
uderummet styrker elevernes faglighed,
skaber nysgerrige elever og forankring i
lokalområdet.

Når man oplever noget i virkeligheden
og samtidig arbejder teoretisk med
samme emne i klasserummet, giver det
en større forståelse af faget og dets
indhold. Samtidig åbner uderummet op
for bevægelse, fordybelse og undren
hos eleverne, så vi får som skole en
helt unik og naturlig måde at skabe
undervisningsdifferentiering på.

Når eleverne får mulighed for at gøre
sig deres egne erfaringer på egne
kroppe styrkes læringsprocessen og
eleverne oplever glæde og lærelyst ved
at gå i skole.

Vi har valgt at organisere
udeskole, så det tilgodeser så
mange forskellige lærerprofiler
som muligt. Vi har særligt
gode erfaringer med at
vejlederen er fast en time om
ugen i en klasse, og har
løbende evaluering med
læreren.

Vi vil i fremtiden inddrage
eleverne i denne evaluering,
så vi hele tiden kan være
nysgerrige på, hvordan vi
laver udeskole, så flest mulige
får det bedste ud af det.

I det kommende år vil vi
fortsætte med den fleksible
struktur, hvor lærerne kan
søge om udeskole for 20 uger
af gangen eller på enkelte
flexdage. Derudover vil vi
have fokus på vidensdeling i
form af en fysisk
materialebank og en portal,
som går på tværs mellem
skolerne.

Vores samarbejde med de
lokale vil indeholde de
nyetablerede faste forløb i uge
6 og udvide, særligt med
fokus på den nyoprettede
skolehave, som skal
implementeres i
kulturkalenderen og blive en
fast del af børn i Dragørs
skolegang.

Gennemsnitligt undervisningstimetal og
forberedelsestid
Det gennemsnitlige timetal for indeværende skoleår er 777,73 timer for en fuldtidsansat
lærer inkl. understøttende undervisning, SUP, PLC, lejrskoler og lignende, der regnes som
undervisningstid. Undervisningstimetallet er således steget fra sidste skoleår til indeværende
skoleår. Det skyldes et øget antal lejrskoler, indførelse af udeskole og en række barsler, der
er dækket med en mindre mængde overtid hos eksisterende lærere på skolen. Det
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forudsættes ikke, at undervisningstimetallet er stigende i det kommende skoleår, der
tilstræbes i stedet et gennemsnitligt undervisningstimetal på ca. 760 timer for det kommende
skoleår.

Det maksimale undervisningstimetal for en fuldtidsansat lærer tilstræbes at udgøre op til 800
timer om året jf. den gældende lokalaftale om arbejdstid.

Den fælles forberedelsestid inklusiv den individuelle forberedelsestid beregnes på grundlag
af den enkeltes undervisningstimetal således:

● Der gives forberedelsestid med 40 minutter pr. 60 minutters undervisning i klasserne
● SUP og PLC honoreres med 30 minutters forberedelsestid pr. 60 minutters

undervisning
● Der gives 20 timer til forberedelse af lejrskoler
● Endelig gives ekstra forberedelsestid til nyuddannede lærere, der ansættes på

skolen inden for de første 2 år efter endt læreruddannelse.

Den konkrete udmøntning af forberedelsestimerne til individuel forberedelsestid og fælles
forberedelsestid er beskrevet i den kommunale lokalaftale om arbejdstid og fremgår således
ikke her.

Betydningen for øvrige opgaver
Med ovenstående prioriterede indsatser på skolen, vil følgende øvrige opgaver udgå i det
kommende skoleår:

● Arbejdsgrupper for “Bæredygtig skole” og
● Deltagelse i “Praktikernetværk for Teknologiforståelse”

Det skal dog her præciseres, at Store Magleby Skole er UNESCO-skole, derfor medfører
nedlæggelsen af arbejdsgruppen for “Bæredygtig skole” ikke, at vi ikke fortsat som skole har
et generelt fokus på at arbejde med de 17 verdensmål både i de omlagte uger og løbende
hen over året, hvor dette meningsfuldt kan indgå i undervisningen. Arbejdet med de 17
verdensmål vil primært blive forankret i arbejdet med de to omlagte uger: Uge 39 og uge 6.

Med ledelsens prioriteringer og Kommuneplanens beskrevne kommunale indsatser, tilføjes
følgende øvrige opgaver:

Opgave Timetal Hvem involveres i opgaven?

Pauser 10 3 lærere på tværs af indskoling,
mellemtrin og udskoling. Disse
deltager i udvalget sammen med
repræsentanter fra SFO og
Kompetencecenter. Timer til
konkret udmøntning af tiltag i
pauserne aftales efter udvalgets
arbejde

Udeskole (følger af
Kommuneplanen)

50 plus 300
undervisnings-

FT
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timer

Teknologiforståelse (følger af
Kommuneplanen)

20 Der nedsættes en arbejdsgruppe
på skolen bestående af 2 fra PLC,
en lærer fra indskoling, mellemtrin
og udskoling samt en
afdelingsleder

Deltagelse i Håndværk og Design
netværk (følger af
Kommuneplanen)

10 Timerne gives til én lærer i
Håndværk og Design til deltagelse
i netværket

Ordblindenetværk (følger af
Kommuneplanen)

10 Timerne gives til én læsevejleder

På baggrund af det afsatte timetal til ledelsens prioriteringer og de kommunalt besluttede
indsatser, vil mængden af tid til øvrige opgaver være stigende i det kommende skoleår. Det
er ikke ledelsens vurdering, at dette medfører behov for flere lærere på skolen.

Listen over øvrige opgave kan ses på skolens google drev i mappen “Fagfordeling
2022-2023”.
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