
Årsberetning 2016 for Eggeslevmagle Skole 

2016 var præget af stor udskiftning af forældrerepræsentanter i bestyrelsen af mange forskellige 

årsager. Heldigvis var suppleanterne friske til at komme ind og overtage arbejdet, så skolebestyrelsen 

kunne arbejde med fuld styrke og føre nogle af alle vore ideer ud i skolelivet.  

Først på året var der et ønske om, at der skulle etableres en elevredaktion til at styre skolens 

Facebook-profil. Det kom hurtigt i gang, og eleverne klarer det fantastisk. 

Skolebestyrelsen fortsatte i 2016 med at have fokus på at skabe nogle fælles aktiviteter for hele 

skolen. En af ideerne var at lave et ”Socialt Flagskib”, som skulle omhandle velgørenhed. Der blev 

arbejdet med denne ide blandt ledelse og lærere over hele foråret, og det endte med en spændende 

dag for alle skolens elever den 30. september. Skolebestyrelsen vedtog at gentage successen i 2017. 

En anden fælles aktivitet var Rynkebyløbet, som blev afholdt den 8/4. Eggeslevmagle Skoles elever 

indsamlede 197.322 kr. til Børnecancerfonden, hvilket var en meget flot præstation. Når ”børn løber 

for børn” sætter det gang i mange tanker ift. at gøre noget godt for andre, og ens eget liv sættes i 

perspektiv. 

I tæt samarbejde med elevrådet arbejdede vi med en toiletkampagne, ift. at få nogle mere 

indbydende toiletter. Eleverne lavede tegneserier og kom med deres bud på, hvordan toiletterne 

kunne gøres bedre. Klasselærerne brugte tid på at tale med eleverne om vigtigheden af hygiejne på 

toiletterne. På baggrund af dette arbejde blev det vedtaget, at kønsopdele toiletter fra mellemtrinnet 

og opefter, samt at sørge for at papir, sprit og affaldsposer er tilgængeligt. 

I år lykkedes det at sende de første elever af sted på udveksling til Spanien. Skolebestyrelsen hørte om 

projektet fra to deltagende piger, og det var meget inspirerende. Vi fastholder projektet og håber, at 

flere i udskolingen vil gøre brug af tilbuddet. Det samme er gældende for projektet Erasmus Plus. 

I juni blev samarbejdet mellem Røde Kors og Eggeslevmagle Skole om asylklasser til virkelighed. De 

første asylelever ankom med bus fra Korsør og skulle lære at gå i en dansk skole. Med lidt 

udfordringer i starten er det kommet til at fungere rigtig godt. Antallet af asylelever er meget 

svingende. Skolebestyrelsen har anmodet kommunen om, hvorvidt vi også kunne tilbyde 

modtageklasser, men der er pt. ingen mulighed for dette.  

Kommunen har i året haft fokus på at ”gøre en god skole bedre”. Formand og næstformand samt 

ledelsen har været til et par dialogmøder bl.a. om uddannelsesparathed. Det er meget positivt, at vi 

har en meget høj andel af elever, der er uddannelsesparate – og som stadig er i uddannelse året efter, 

de forlader Eggeslevmagle Skole. Vi valgte at arbejde videre med emnet ”støtte og inspiration”, som 

senere skal afrapporteres. 

I efteråret havde skolebestyrelsen et aftenkursus om ”drop-mop”. Vi fik viden om mobning og 

inspiration til antimobbepolitikken for skolen, som vi derefter arbejdede med. 



Elevrådet var også på kursus i forhold til elevrådsarbejdet. De refererede, at det havde været meget 

godt og spændende at arbejde sammen med hele elevrådet en hel eftermiddag, ift. at der ellers kun 

er tid til korte møder. 

I november blev Charlotte Pedersen valgt ind i Hovedbestyrelsen for Skole og Forældre. Det er altid 

godt at være der, hvor tingene sker, så vi håber, der kommer ny inspiration fra den side. 

Endelig besluttede skolebestyrelsen, at Sportslinjen skulle udvides til også at omhandle esport. Vi er 

vist nok den første folkeskole, der tilbyder dette. Esport kan også vælges som P-fag i mellemtrinnet. 

Der er etableret et ”gamer-lokale”, og faget er meget populært. Der arbejdes på et samarbejde med 

Sørbymagle eSport, hvor vi også har været på besøg. 

Medierne har i årets løb været interesseret i vores skole – ikke mindst da esport kom op. Vi har både 

været i TV2, Skælskør Avis og Sjællandske. 

Tak til alle, der har ydet en indsats i skolebestyrelsesarbejdet. Tak til lærere, elevråd og ledelse for 

godt samarbejde i vores børns skole. 

 

Anne Birgitte Duus, formand 

 

 

 

 


