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Principper er retningslinier

Principperne bliver lavet af skolebestyrelsen og 
sætter retningen for skolen på en række områder.

De supplerer de rammer, der er fastlagt i 
lovgivningen og i Dragør Kommunes politikker.



Nogle er lovpligtige

Nogle principper skal vi lave, det står i folkeskoleloven. 

Det er på Store Magleby Skole blevet til disse principper:

Princip 1 – Timefordeling, skoledagens længde og pausemønstre

Princip 2 – Understøttende undervisning

Princip 3 – Fagfordeling og skemalægning

Princip 4 – Undervisningsdifferentiering og holddannelse

Princip 5 – Varieret/åben skole

Princip 6 – Udbud af valgfag
Princip 7 – Skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens 

faglige og sociale fællesskaber

Princip 9 – Elevers placering i og sammensætning af klasser

Princip 13 – Opfyldelse af undervisningspligten ved udøvelse af 

eliteidræt eller deltagelse i musikskole
Princip 14 – Skole-hjem samarbejde (inkl. kommunikation)

Princip 18 – Skolefritidsordningens virksomhed



Andre har vi selv ønsket

Fordi vi som bestyrelse gerne vil have fokus på disse emner, 

har vi valgt at lave principper for dem:

Princip 8 – Trivsel / Trivselspolitik

Princip 10 – Vikardækning

Princip 11 – Budgetlægning og økonomiopfølgning

Princip 12 – Brug af mobiltelefoner i skolen

Princip 17 – Lektier og faglig fordybelse (inkl. lektiehjælp)

Princip 15 – Lejrskoler og tema-forløb

Princip 16 – Læringsmål og tests



Principper skal kunne bruges

I det daglige er det skolens ledelse og 
medarbejdere, der skal bruge principperne. De er 
deres pejlemærker for, hvordan og i hvilken retning 
skolen skal gå. 

Samtidig er de bestyrelsens værktøj til at følge op 
på at skolen er på den ønskede kurs.

Det står i de enkelte principper, hvordan og hvornår 
skolebestyrelsen følger op.



Princippets indhold og form

Vi har søgt insipiration hos foreningen Skole og Forældre, der siger at det gode 

princip for eksempel kan indeholde:

• Formål (hvad vil I helt overordnet opnå?)

• Mål (hvor er I henne, når princippet er ført ud i livet?)

• Skolens ansvar (delmål, som skolen skal arbejde hen imod)

• Forældrenes ansvar (hvis relevant, fx i forhold til skolehjem-samarbejde)

• Elevernes ansvar (hvis relevant, fx i forhold til trivsel eller læring)

Et princip skal være langt nok til at beskrive de vigtigste mål og værdier for et 

område og kort nok til, at det faktisk er brugbart for modtagerne, når 

princippet skal føres ud i virkeligheden.

Princippet er skolens, ikke bestyrelsens, og det er som sådan, det skal ud at 

arbejde.



Vi har villet gøre det enkelt

Så vi har på Store Magleby Skole kogt det ned til:



Hvordan blev de til
Fra 0 til 18 på et halvt år – med forældreinddragelse



De ydre rammer blev sat



Tilblivelsen – ting tager tid…

Bestyrelsen lavede 

første udkast på en 

fem timers workshop

26/10
2016

Bestyrelsens første 

bruttoliste over 

ønskede principper

2/3
2017

I brug

Løbende revision

Diskussion af udvalgte 

principper med 

kontaktforældrene

20/3
2017

De første 11 principper 

blev godkendt af 

bestyrelsen

26/4
2017

De næste fem 

principper blev 

godkendt af bestyrelsen

16/5
2017

Forventet 

godkendelse af de 

sidste to principper

15/6
2017

Skolens arbejde med 

mission, vision og værdier
Levendegørelse



Grundtanken
Hvad er det vi synes et godt princip er



Principperne for Store Magleby Skole er bevidst lavet korte og 

brede – de udstikker den generelle retning vi ønsker for skolen, 

uden at være begrænsende for skolens daglige virke.

Hvor skolens ledelse ikke kan efterleve 

principperne orienteres skolebestyrelsen.

Både skolen og bestyrelsen bliver løbende klogere på brugen 

af principperne, så vi planlægger at de bliver set efter en 

gang om året, og derudover efter behov.

Det er håbet at principperne kommer ud at arbejde i skolens 

dagligdag og ikke blot samler støv…

Vi holder det enkelt



Godkendte principper
26. april, 16. maj 2017 og 26. oktober 2017



Princip 1
Timefordeling, skoledagens længde og 
pausemønstre

Hvordan?

Skolebestyrelsen ønsker, at skoleledelsen i 
planlægningen af undervisningen og 
skoledagene understøtter lærernes vurdering af 
hvilke tiltag, der understøtter klassens læring og 
trivsel.

Hvordan? / Hvornår?

Skoleledelsen orienterer skolebestyrelsen i 
forbindelse med den årlige skemalægning, ref 
skolebestyrelsens årshjul.

Hvad / Hvorfor?

At styrke trivsel, motivation 
og læring for eleverne i 
skolen.

Hvem?

Skoleledelsen er ansvarlig for 

at inddrage 

medarbejdernes vurdering 

når skoleåret planlægges.

Status: Godkendt 26. april 2017





Princip 2
Understøttende undervisning

Hvordan?

Det skal tilstræbes, at den understøttende 
undervisning foregår med fysisk-, metodisk- og 
didaktisk variation

Det tilstræbes, at den understøttende 
undervisning tilrettelægges, så den understøtter 
den enkeltes behov

Det tilstræbes, at den understøttende 
undervisning anvendes til at arbejde med 
elevernes trivsel og sociale kompetencer

Hvordan? / Hvornår?

Trivselsmålingen anvendes til at afrapportere. 

Der afrapporteres årligt ref. skolebestyrelsens 
årshjul.

Hvad / Hvorfor?

At man har mulighed for at 
lære på forskellige måder 
og med en høj grad af 
variation.

Hvem?

Medarbejderne ved skolen, der 
varetager undervisningen har 
ansvaret for tilrettelæggelse og 
evaluering af brugen af 
understøttende undervisning 
over for skolens ledelse. Skolens 
ledelse rapporterer til 
skolebestyrelsen.

Status: Godkendt 26. april 2017





Princip 3
Fagfordeling og skemalægning

Hvordan?

Det tilstræbes, at der efter overgangen fra 0. til 1. 
klasse maksimalt er eet kontaktlærerskifte (typisk i 
overgangen fra 5. til 6. klasse).

Der tilstræbes mangfoldighed i 
medarbejderstaben om den enkelte klasse.

I indskolingen prioriteres nærhed og få-lærer 
princippet.

Det tilstræbes at der gennemføres tværfaglige 
forløb, hvor årgangene blandes og arbejder 
sammen om et givent emne.

Der ønskes størst mulig undervisningsmæssig 
variation i dagligdagen.

Hvordan? / Hvornår?

Der afrapporteres årligt ref. bestyrelsens årshjul

Hvad / Hvorfor?

At sikre mulighed for høj 
faglighed i undervisningen 
og respekt om 
læringsfællesskabet.

Hvem?

Skoleledelsen har ansvaret 

for 1) efterlevelse samt 2) 

opfølgning.

Status: Godkendt 16. maj 2017





Princip 4
Undervisningsdifferentiering og holddannelse

Hvordan?

Skolen tilstræber at bruge holddannelse på tværs 
af klasser og klassetrin, når det kan fremme 
undervisningsdifferentiering, elevernes motivation 
og fællesskabet på skolen.

Evaluering og feedback skal være vigtige 
instrumenter for læreren ift. 
undervisningsdifferentiering

Eleverne skal have respekt og forståelse for 
forskellighederne i både undervisning og 
holddannelse

Hvordan? / Hvornår?

Følges op via bestyrelsens årshjul.

Hvad / Hvorfor?

Undervisningen skal 
tilrettelægges og varieres, 
så den svarer til den enkelte 
elevs behov og 
forudsætninger for at 
tilgodese den enkeltes 
læring og trivsel mest muligt. 

Hvem?

Status: Godkendt 26. april 2017





Princip 5 
Varieret/åben skole

Hvordan?

Det tilstræbes, at skolen aktivt søger samarbejde 
med og forsøger at tiltrække parter fra 
erhvervslivet, musik- og kulturlivet, lokale 
kunstnere, fritids- og foreningslivet, m.fl.

Det tilstræbes at alle elever kommer i praktikforløb 
i 9. klasse

Det tilstræbes at skolen støtter og inddrager 
elever og forældre i at vælge relevante 
praktiksteder

Hvordan? / Hvornår?

Der afrapporteres årligt ref. skolebestyrelsens 
årshjul.

Hvad / Hvorfor?

At eleverne kan se 
forskellige typer af mening 
med undervisningen. 

At eleverne motiveres til 
ungdomsuddannelser.

Hvem?

Skoleledelsen har ansvaret 

for 1) efterlevelse samt 2) 

opfølgning.

Status: Godkendt 26. april 2017





Princip 6
Udbud af valgfag

Hvordan?

Det tilstræbes, at udbuddet af valgfag er alsidigt 
og tilgodeser , at eleverne udfordres bade fagligt 
og kreativt.

Skolen skal også, som eksempelvis beskrevet ift. 
Åben Skole, tilstræbe at samarbejde med fx 
foreningsliv, ungdomsskoler og øvrige folkeskoler 
om udbuddet af valgfag. 

Hvordan? / Hvornår?

Evaluering af valgfag – starten af et skoleår

Udbud af nye valgfag

Hvad / Hvorfor?

Valgfagene skal skabe øget 
indflydelse, fordybelse og 
variation for eleverne.

Hvem?

Status: Godkendt 26. april 2017





Princip 7
Skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens 
faglige og sociale fællesskaber

Hvordan?

Ved at understøtte at der skabes faglige og 
sociale fællesskaber og dermed skabe et 
inkluderende læringsmiljø i skolerne

De af skoledistriktets elever, som ikke kan få det 
tilstrækkeligt socialt og/eller fagligt acceptable 
udbytte af skolegangen, revisiteres efter 
gældende muligheder og regler

Gennem et tæt skole/hjem samarbejde og 
kommunikation orienteres om de pædagogiske 
indsatser, der er eller bliver iværksat

Hvordan? / Hvornår?

Bestyrelsen orienteers løbende efter behov, og 
der samles op en gang årligt om indberetninger, 
fastholdelser og lignende forhold.

Hvad / Hvorfor?

Målet er at sikre, at personalet, 
der er tilknyttet klassen, 
planlægger og tilrettelægger 
undervisningen, så alle elever 
udvikler sig fagligt og alsidigt, 
herunder socialt, og trives i 
skolens faglige og sociale 
fællesskaber.

Hvem?

Dette princip er et fælleseje for 
alle tilknyttede til skolen. Alle er 
ansvarlige, så derfor forventes 
det at lederes, læreres og 
pædagogers, elevers og 
forældres handlinger vil kunne 
afspejles i princippet.

Status: Godkendt 26. april 2017





Princip 8
Trivsel / Trivselspolitik

Hvad / Hvorfor?
For at sikre trivsel for skolens 
elever og medarbejdere 
arbejder vi med respekt og 
ansvar for hinanden. 
Vi ønsker en fælles forståelse og 
et fælles ansvar for værdierne 
og alles færden på og omkring 

skolen, så alle kan trives og føle, 
at her er rart at være.

Hvem?

Dette princip er et fælleseje for 
alle tilknyttede til skolen. Alle er 
ansvarlige, så derfor forventes 
det at lederes, læreres og 
pædagogers, elevers og 
forældres handlinger vil kunne 
afspejles i princippet.

Status: Godkendt 26. april 2017

Hvordan?

Dette princip udmøntes i den til en hver tid
gældende trivselspolitik for skolen.

Hvordan? / Hvornår?

Trivselspolitikken diskuteres og revideres årligt 
(indarbejdes i bestyrelsens årshjul).





Princip 9
Elevers placering i og sammensætning af klasser

Hvordan?

Der tilstræbes en grundig overlevering fra børnehaver til 
skole med henblik på bedst mulig klassedannelse.

Det tilstræbes, at klasserne sammensættes ud fra:

• Jævne klassestørrelser

• Jævn fordeling af drenge og piger

• Elevernes faglige niveau

• Gode sociale relationer

• Elever med særlige behov

• Jævn fordeling af elever med anden etnisk baggrund

• Andet kendskab til elevgruppen og enkeltelever

• At hele klasser går på samme SFO

Rækkefølgen er ikke prioriteret.

Hvordan? / Hvornår?

Der afrapporteres årligt ref. skolebestyrelsens årshjul.

Hvad / Hvorfor?

At der er årgange med 
klasser, der fungerer godt 
fagligt og socialt, såvel som 
hver for sig – således at der 
skabes det bedste 
fundament for læring.

Hvem?

Skoleledelsen har ansvaret 

for 1) efterlevelse samt 2) 

opfølgning.

Status: Godkendt 16. maj 2017





Princip 10
Vikardækning

Hvordan?

Det tilstræbes at der lægges vikarsedler til vikarer 
fra faglæreren.

Lærere, der har vikartimer som en del af 
opgaveoversigten er 1. prioritet som vikarer.

Pædagoger, der er to-lærere i indskolingen i 
”egen” klasse anvendes som 2. prioritet.

Der anvendes uuddannede vikarer som 3. 
prioritet.

I sjældne akutte tilfælde fjernes medarbejdere fra 
andre opgaver på skolen af hensyn til 
varetagelsen af undervisningen, f.eks. Fra SUP-
timer, PLC-timer og lignende.

Hvordan? / Hvornår?

Der afrapporteres årligt ref. skolebestyrelsens 
årshjul.

Hvad / Hvorfor?

At der er højt fagligt niveau i 
vikardækningen.

Hvem?

Skoleledelsen har ansvaret 

for 1) efterlevelse samt 2) 

opfølgning.

Status: Godkendt 26. april 2017





Princip 11
Budgetlægning og økonomiopfølgning

Hvordan?

Skolebestyrelsen diskuterer prioriteter for det kommende
års budget og den bedst mulige måde at søge
indflydelse på inden første kommunale borgerhøring.

Skolens ledelse i samarbejde med fag- og årgangsteams
udarbejder budgetforslag ud fra de tildelte midler.

Skolebestyrelsen godkender det af skolen foreslåede
budget.

Skolebestyrelsen orienteres løbende om aktuelt og
forventet forbrug i forhold til budgettet.

Hvordan? / Hvornår?

Budgetlægning følger den kommunale budgetproces
og indarbejdes i bestyrelsens årshjul.

Opfølgning sker kvartalsvist på de regulære
bestyrelsesmøder.

Hvad / Hvorfor?
For at sikre de optimale 
økonomiske rammer for skolens 
virke søger skolebestyrelsen 
politisk indflydelse i forbindelse 
med kommunens 
budgetlægning.  
For at sikre at skolebestyrelsen 

løbende er orienteret om 
udviklingen i skolens økonomi.

Hvem?

Bestyrelsen er ansvarlig for 
dialog med kommunens 
politikere.

Skolens ledelse er ansvarlig for 
dialog med kommunens 
forvaltning.

Skolens ledelse er ansvarlig for 
løbende orientering af 
bestyrelsen.

Status: Godkendt 26. april 2017





Princip 12
Brug af mobiltelefoner i skolen

Hvordan?

Der anvendes som udgangspunkt ikke 
mobiltelefoner på skolen på 0.-6. klassetrin (heller 
ikke i pauser), medmindre mobiltelefonen 
anvendes som led i undervisningen.

Hvordan? / Hvornår?

Klassens lærere og pædagoger sikrer, at 
mobiltelefoner samles ind eller på anden vis ikke 
er fremme i klassen uden tilladelse

Hvad / Hvorfor?

At gavne elevernes sociale 
relationer og nærvær i 
undervisningen og 
pauserne.

Hvem?

Skoleledelsen har ansvaret 

for 1) efterlevelse samt 2) 

opfølgning.

Status: Godkendt 26. april 2017





Princip 13
Opfyldelse af undervisningspligten ved udøvelse af 
eliteidræt eller deltagelse i musikskole

Hvordan?

Skolen giver som udgangspunkt tilladelse til alle elever, der går på 
en kommunalt eller statsligt støttet musikskole eller træner idræt 
målrettet mod og med potentiale til at deltage i sit 
specialforbunds bedste række inden for sin aldersgruppe på 
regionalt eller højere niveau.

Skolen tilstræber at støtte eleverne, så fritagelsen fra den 
almindelige undervisning så vidt muligt ikke får faglige eller sociale 
konsekvenser.

Skolen sørger for, at der indgås en aftale mellem forældre og 
relevant personale, som støtter elevens mulighed for at følge med 
i skolearbejdet.

Hvordan? / Hvornår?

Baseret på en motiveret ansøgning fra elev og forældre, kan 
skolelederen give dispensation til opfyldelse af 
undervisningspligten.

Skolen, eleven og forældrene evaluerer fritagelsen i fællesskab 
mindst en gang årligt, eller når skole, elev eller forældre finder 
anledning til det. 

Skolebestyrelsen orienteres når en tilladelse gives.

Hvad / Hvorfor?

Opfyldelse af en del af 
undervisningspligten ved en 
musikskole eller ved 
eliteidrætsudøvelse skal 
tilgodese elever, der går på 
musikskole, og elever med 
særlige idrætstalenter, så de 
kan dygtiggøre sig og udfolde 
talent inden for disse områder.

Hvem?

Forældrene søger det bedst 
mulige samarbejde med skolens 
personale om at sikre, at eleven 
kan følge med i skolearbejdet.

Forældrenes henvendelse om 
fritagelse til eliteidræt bør 
vedlægges dokumentation for 
elevens sportslige engagement i 

en idrætsforening.

Status: Godkendt 16. maj 2017





Princip 14
Skole-hjem samarbejde (inkl. kommunikation)

Hvordan?

Aktiv forældredeltagelse i forældremøder og skole/hjem samtaler 
forventes. Der opfordres til også at deltage aktivt i sociale 
arrangementer i klassen – fordi gode forhold forældrene imellem smitter 
positivt af på børnene. 

Første kontaktled mellem skole og hjem er klassens kontaktlærere – de 
kommunikerer bredt eller specifikt som nødvendigt om det faglige, 
sociale, praktiske og trivslen i klassen. Kommunikationen kan være 
fremadskuende eller tilbagerettet, efter behov.

På første årlige forældremøde diskuteres kommunikationen for skoleåret 
der kommer, da der vil ske ændringer i behovene igennem elevernes 
skolegang. Der forventningsafstemmes omkring graden og hyppigheden 
af kommunikation. 

Åben og respektfuld dialog forældrene imellem tages for givet og 
eventuelle konflikter søges løst mellem så få parter som muligt – og gøres 
ikke til emne for fællesmails på ForældreIntra eller opslag I 
facebookgrupper.

Hvordan? / Hvornår?

Skole-hjem samarbejdet evalueres i forbindelse med det årlige møde 
mellem skolebestyrelsen og kontaktforældrene.

Skolens forventninger til forældre kommunikeres på første forældremøde 
for nye skolebørn, på skolens hjemmeside – og efter behov.

Hvad / Hvorfor?

Kommunikationen mellem skole 
og hjem samt forældrene 
imellem skal sikre, at skolen og 
forældrene i samarbejde tager 
ansvar for det enkelte barns 
faglige, sociale og 
dannelsesmæssige udvikling, så 
alle elever trives og bliver så 
dygtige, de kan.

Hvem?

Dette princip er et fælleseje for 
alle tilknyttede til skolen. Alle er 
ansvarlige, så derfor forventes 
det at lederes, læreres og 
pædagogers, elevers og 
forældres handlinger vil kunne 
afspejles i princippet

Status: Godkendt 16. maj 2017





Princip 15
Lejrskoler og tema-forløb

Hvordan?

Der afholdes lejrskole på 4.  og 8. årgang.

Forældrene opkræves et beløb for lejrskolen efter 
gældende regler.

Det tilstræbes, at tema-forløb og andre 
arrangementer involverer flere årgange på 
skolen.

Hvordan? / Hvornår?

Der afrapporteres årligt ref. skolebestyrelsens 
årshjul.

Hvad / Hvorfor?

At fælles arrangementer for 
eleverne i skoletiden skal 
bidrage til skoledagens 
variationer og styrke 
sammenhængskraften på 
skolen.

Hvem?

Skoleledelsen har ansvaret 

for 1) efterlevelse samt 2) 

opfølgning.

Status: Godkendt 16. maj 2017





Princip 16
Læringsmål og tests

Læringsmål og tests – hvordan?

Skolen fører en konstruktiv dialog med både elev og forældre 
(som naturlig del af skole-hjem-samarbejdet) om elevens 
målsætninger, samt giver eleven relevant og konstruktiv 
feedback.

Eleverne inddrages af lærerne i en relevant dialog om fælles og 
individuelle målsætninger, om udformningen af målsætninger og 
om motivation for at nå målsætningerne. Forældrene inddrages i 
at understøtte de målsætninger, der er for deres børn.

Nationale og andre tests må kun anvendes af lærerne som et 
element blandt mange til lærernes vurdering af den enkelte elevs 
standpunkt.

Lærerne skal have opmærksomhed omkring de ydre målestokke 
og de underliggende normer og værdier, som bibringes eleverne 
gennem tests og som kan begrænse børn og unge i en alsidig 
eller mangfoldig udvikling.

Hvornår?

Klassens lærerer sikrer ovenstående i den daglige undervisning, 
samt at tests benyttes inden for en ramme af skolens mission, vision 
og værdier.

Resultater af nationale tests formidles i dialog ved et møde, f.eks. 
skole-hjem-samtaler, og der tages særligt hånd om dialogen med 
elever og forældre, hvor der er tale om svage resultater.

Før første nationale test i 2. klasse fortæller lærerne på f.eks. 
forældremøde, hvordan det foregår og hvad børn og forældre 
kan forvente.

Hvad / Hvorfor?

At støtte op om børnene 
som unikke mennesker med 
udgangspunkt i skolens 
mission, vision og værdier, 
uden at udsætte børnene 
for overdreven måling og 
vejning.

Hvem?
Medarbejderne ved skolen, der 
varetager undervisningen, har 
ansvaret for udformning af 
målsætninger og brug af tests over 
for skolens ledelse. Skolens ledelse 
rapporterer til skolebestyrelsen.


Status: Godkendt 26. oktober 2017



Princip 17
Lektier og faglig fordybelse (inkl. lektiehjælp)

Hvordan?

Hvordan? / Hvornår?

Hvad / Hvorfor?

Hvem?

Status: Besluttet 26. april 2017 at dette princip udgår. Genoptages, hvis behovet opstår.





Udestående principper
26. oktober 2017



Princip 18
Skolefritidsordningens virksomhed

Hvordan?

Hvordan? / Hvornår?

Hvad / Hvorfor?

Hvem?

Status: SFO forældregruppen er nedlagt, Charlotte laver et udkast efter KV 2017 Δ



Tak for opmærksomheden! 

Kommentarer, indspark og spørgsmål er velkomne.

På bestyrelsens vegne,

René Bomholt
Formand for skolebestyrelsen for Store Magleby Skole
rene@bomholt.com

Bestyrelsens medlemmer kan kontaktes gennem ForældreIntra

@



Links
Her kan I finde 
uddybende information

Folkeskolelovens §44

De nationale mål for folkeskolen

Dragør Kommunes politikker på børne- og ungeområdet

Dragør Kommunes skolepolitik

Skolebestyrelsens høringssvar til politikkerne

Foreningen Skole og Forældre

Dragør Nyt – artikel fra møde med kontaktforældre

Store Magleby Skoles hjemmeside

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182008#P71
http://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/nationale-maal/om-nationale-maal
https://www.dragoer.dk/vores-kommune/nyt-fra-dragoer-kommune/nyheder/3-politikker-for-0-18-aars-omraadet/
https://www.dragoer.dk/media/15973/skolepolitik.pdf
https://www.dropbox.com/s/mwomcm959ey2j2e/Politikker - samlet h%C3%B8ringssvar.pdf?dl=0
http://skole-foraeldre.dk/
http://dragoer-nyt.dk/dragoer-nyt-nr-13-2017/#more-2300
http://dragoer1.skoleporten.dk/sp

