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Skolebestyrelsen har gennem det forgangne skoleår været en nysammensat 

bestyrelse, da det er første år efter skolebestyrelsesvalget. Og det startede endnu 

inden vi overhovedet var blevet konstitueret, da vi kort efter sommerferien blev 

indkaldt til dialogmøde på Budget 2019-22. Flere andre skoler nåede ikke at lade sig 

repræsentere, så jeg er meget tilfreds med at vi fik det til at lykkes på trods af meget 

kort frist. 

Da vi endelig var kommet formelt i gang; 

Det var vigtigt for bestyrelsen at arbejde med synliggørelse af vores fælles værdier, 

derfor er skolens værdiregelsæt blevet rettet til, så det afspejler bestyrelsens 

værdgrundlag. Det ligger naturligt meget tæt op ad det tidligere regelsæt, og 

skolens fungerende praksis, men jeg synes vi har fået fremskrevet værdien i 

mangfoldighed og troen på, at fagligt udbytte, trivsel og engagement hænger 

uløseligt sammen. I det nye skoleår har alle skolens afdelinger forpligtet sig til at 

synliggøre arbejdet med at implementere og leve værdierne i hverdagen. 

Så var det året, hvor bestyrelsen godkendte en markant investering i nye 

skolemøbler. En mulighed vi kun har, fordi skolen er fornuftigt driftet og vi har en 

god medarbejdergruppe, der arbejder effektivt og sørger for at passe godt på 

hinanden. 

Det blev tydeligt, at den skolestrategi man i det daværende politiske skoleudvalg 

valgte at implementere for ca. 6 år siden, nu viser sine konsekvenser for 

Eggeslevmagle skole. Så det, samtidig med små årgange generelt, og endnu en ny 

reform af Danmarks folkeskole gjorde det nødvendigt, at gentænke vores 

organisering og indhold i udskolingen. En arbejdsgruppe, bestående af elever fra 

mellemtrin og udskoling, lærere, forældre og ledelse blev sammensat. Resultatet af 

deres arbejde og en endelig godkendelse i bestyrelsen har sikret at en ny model 

kommer til at ligge klar når dem der går i 5. klasse nu, møder ind til 7. klasse. En 

model der har til hensigt at fastholde det høje faglige niveau, skabe mere motivation 

og engagement for de unge mennesker og leve op til lovgivningen om obligatorisk 

valgfag som eksamensfag. Arbejdsgruppen skal have tak for sit seriøse og 

engagerede arbejde. Bestyrelsen skal have tak for at stille sig kritisk til rådighed, så 

vi efterfølgende kan være sikre på, at muligheder er vendt og drøftet og de rigtige 

valg er truffet. 



Flere af skolebestyrelsens medlemmer har opkvalificeret deres viden i forhold til at 

sidde i bestyrelsen ved at gennemgå et onlinekursus fra Skole og Forældre. Vi er 

desværre ikke nået i mål med 100% deltagelse, men det kommer måske en dag  

Vi valgte traditionen tro at markere Personalets dag med kage og slik som 

erkendtligheder til de medarbejdere, der er tættest på vores børn hver dag. Det er 

et koncept der kommer fra UNESCO og på engelsk kaldes Teachers Day. Det bliver 

på mange skoler fejloversat til lærernes dag, men på engelsk er teacher mere bredt 

end som så, så derfor har vi på vores skole Personalets Dag. 

Skolebestyrelsen har været repræsenteret på et bestyrelsesseminar omkring 

forældresamarbejde og blev præsenteret for ny viden omkring dette. Det har 

potentialet til at blive et af de næste punkter, hvor vi som skole kan vælge at være 

med i forreste geled, hvis vi vil være med til at udvikle praksis og børnenes udbytte 

af undervisningen. 

Tilsyn med skoleboden. Vi oplever en konstruktiv dialog mellem ledelsen og 

skoleboden. Tilsynet afstedkom alligevel en idé om at have en decideret 

skolekantine. Vi var derfor en aften på udflugt til Nymarkskolen for, at høre om og 

lære af deres erfaringer. Bestyrelsen besluttede efterfølgende, at den samlede 

ledelse skal, når det er muligt, prioriterer opgaven med at investere i en 

skolekantine. Hvornår det kan lade sig gøre, ved vi ikke, men beslutningen er truffet, 

så det er det vi styrer efter. 

Bestyrelsen har derudover også ført tilsyn med skolens håndtering af vold og trusler, 

praksis i forhold til BYOD, medarbejdernes brug af Meebook. Skoleledelsens 

afrapporteringer er taget til efterretning i bestyrelsen. 

På et ønske om at være i tættere dialog med og synlige over for vores medforældre, 

har vi startet konceptet Dialogkaffe op. Forventningen er, at fortsætte og udvikle på 

konceptet, til vi finder en form, der lever op til vores intentioner bag initiativet. 

Eggeslevmagle skole har igen i år været repræsenteret i Skole og Forældres 

hovedbestyrelse ved min person. Derigennem, har vi førstehåndsviden om seneste 

bevægelser inden for det politiske arbejde for at fremme folkeskolens praksis. Det er 

også vores garanti for, at de drøftelser der ruster Skole og Forældres formandskab til 

at påvirke på Christiansborg, er informeret om hvordan det står til på en skole, der 

ikke ligger i København eller en anden storby, og hvordan det opleves at drive skole i 

Slagelse kommune. Det er en interessant forsamling af engagerede forældre fra hele 



landet og selv om vi på Eggeslevmagle Skole altid kan blive bedre til flere ting, kan 

jeg kun sige, at vi altså gør det temmelig godt alligevel. 

Det er gennem arbejdet i SoF, jeg er blevet inspireret til vores Dialogkaffe og deraf 

udsprang også idéen om at skabe et fælles skolebestyrelsesnetværk i Slagelse 

kommune. Så jeg har ved siden af alt det øvrige bestyrelsesarbejde, haft kaffemøde 

med vores skolechef Per Kensø og vil i samarbejde med ham udvikle på konceptet, 

så vi forældre kan komme tættere på drøftelserne i forvaltningen og i de politiske 

udvalg, inden beslutningerne bliver taget. 

I samme tråd, har vi som bestyrelse også være repræsenteret ved to 

trafikdialogmøder og har på den måde påvirket den politiske tankegang, så det rent 

faktisk kan være muligt, at vi kan få bedre trafikforhold for vores cyklister og 

fodgængere omkring skolen. Det skal ikke være en hemmelighed, at jeg gerne så 

endnu flere bløde trafikanter, så vi selv er med til at nedbringe den daglige tunge 

trafik omkring vores skole. 

Bestyrelsen siger i aften farvel og tak til Mette, som har været i bestyrelsen i ca. 5 år. 

Mette udtræder efter eget valg, fordi hun efter sommerferien ikke længere har børn 

på Eggeslevmagle skole. Mette har i den grad været garant for, at bestyrelsen har 

levet op til opgaven om at holde sig konstruktivt kritisk til skolens drift. Mette har 

beriget os med sine indsigter i processerne i forvaltningen, og har været en 

værdifuld sparringspartner.  

Vi siger formelt også tak og farvel til elevrådsformand Anton, som kan se tilbage på 

en periode, hvor han i den grad har været elevernes stemme. Anton kan være stolt 

af sin behagelige måde at være på og sine evner til at sætte sig ind i en sag og 

argumentere for den. Han har også været elevernes og skolens ansigt udadtil i SKE, 

hvor han har formået at blive inspireret og hjemtage gode idéer til skolen. Senest og 

måske størst er hans resultat med hensyn til, at vi som skole i det nye skoleår vil 

arbejde for at blive en mere miljørigtig skole og måske på dette tidspunkt til næste 

år kunne rejse Det Grønne Flag som certificeret grøn skole. Jeg håber at Anton har 

tid til at være en del af denne ceremoni, når den tid kommer. 

Jeg vil naturligvis også sige tak til resten af bestyrelsen. Morten og Lasse, der har 

båret lærernes stemmer til bordet og sikret, at vores drøftelser og beslutninger 

vækker genklang i medarbejdergruppen. De øvrige forældre, der med deres 

forskelligheder er med til at sikre nuancerede drøftelser og i den grad lever op til 

vores værdiregelsæt om at forskellighed er en styrke. For selv om vi har forskellige 



meninger, så formår denne bestyrelse, som den seneste, at dele uenigheden 

konstruktivt og til skolens bedste. Mange tak for det! 

Jeg vil på ingen måde glemme at sige tak for samarbejdet med John, Lia og Grith. I er 

i den grad med til at kvalificere vores arbejde med den måde I balancerer kunsten i 

forhold til at holde jer tilbage, involvere jer og informere os. 

Bestyrelsen ser frem til et nyt skoleår, hvor vi skal arbejde for at erhverve det 

grønne flag, implementere Røgfri Skoletid, ud fra et princip om dannelse, tillid og 

frihed under ansvar, og AULA som afløser skoleintra. Skolen skal som alle andre 

skoler i Slagelse kommune indføre affaldssortering. Derudover har vi vores 

tilsynspligt med de principper som skolen arbejder ud fra. 

Jeg håber på, at vores ønske om at være i bedre og mere løbende dialog med den 

samlede forældregruppe, udvikler sig endnu mere i næste skoleår, hvor vi igen vil 

lave et par dialogkaffemøder. 

 

 


