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Årsberetning 19/20 

Kære alle 

Vi har haft et travlt år i bestyrelsen, hvor vi endnu en gang må sige, at vores skole har fået lov til at gøre sig 

positivt bemærket. 

Vi kom helt i top på listen over skoler, der formår at flytte deres elever længere end hvad man kunne 

forvente. Det er naturligvis en fælles indsats, at vi kan præstere sådan et flot resultat og medarbejdere, 

ledelse, elever og forældre kan alle være med til at tage del i æren. 

Vi fik også sat godt og grundigt spot på åbningen af vores nye skolekantine gennem avis, tv og radio, så der 

kan ikke være tvivl om, at man på vores skole har adgang til sund, lækker og hjemmelavet mad hver dag. 

Det var super hyggeligt, at borgmesteren tog imod invitationen, så vi havde en erfaren hånd til at klippe 

båndet sammen med vores elevrådsformandsskab.  

En stor tak skal lyde til et aktivt elevråd. I er med til at give de vigtigste mennesker på denne skole en 

stemme, og jeg håber, at jeres medelever ved hvor meget I kan være med til at flytte, når de bruger den 

demokratiske platform, som elevrådet er. 

Vi har som vanligt og som del af bestyrelsesarbejdet lagt hånd på høringssvar gennem året. Senest har vi 

givet input til budgetdrøftelserne der skal ske hen over sommeren. Der har også været høring på den nye 

børne- og ungepolitik, og de næste år skal gå med at vise hvordan vi arbejder med de værdier, der ligger til 

grund for den. Der har været høring på kvalitetsrapporten og vores trafiksituation i byen og uden for 

skolen, har vi også talt og skrevet om for at give opmærksomhed. 

Vi har igen prøvet at invitere til dialogkaffe. Der er nærmest ingen besøgende, men dem der kommer har 

gode spørgsmål og det takker jeg for. 

Vores skolebestyrelse er en del af Skole og Forældre, landsforeningen for skolebestyrelserne på folkeskoler 

i Danmark. Der blev jeg genvalgt på kampvalg, så vi endnu et par år er med til at klæde formandsskabet på 

med viden om, hvordan det er at bedrive skolebestyrelsesarbejde og skoleforældreskab i Skælskør og 

Slagelse kommune. 

Vi markerede personalets dag i oktober. En hyggelig tradition, hvor medarbejdere bliver anerkendt med 

kage og godter for det gode de er for vores børn. 

Vi har ført tilsyn med forskellige politikker; mobilpolitik, antimobbestrategi, værdireglesættet, skole-

hjemsamarbejdet, kostpolitik, samt opfølgning på projekt ”Grønt flag” og øget bevægelse i udskolingen. Vi 

har erhvervet vores grønne flag, hvilket jeg personligt glæder mig til at få hejst og give opmærksomhed. Det 

er et sejt stykke arbejde, som medarbejdere og elever har lavet og jeg håber på, at værdierne der ligger bag 

at sætte fokus på bæredygtighed og grønt miljø vil være noget, vi som skole vil blive ved med at prioritere 

og give vores børn og unge mennesker med sig videre i livet. 

Slagelse kommune har i årets løb også fået et netværk for skolebestyrelsesformændene. Det er 

understøttet af forvaltningen med en konsulent, men 100% etableret af formændene selv. Vi inviterede 

politikerne til en præsentationsrunde og de ved nu, at vi findes.  

Kort tid efter blev der en plads ledig til KLs børnetopmøde i Aalborg, hvor jeg sikrede mig en plads og var af 

sted med politikere og embedsmænd fra Slagelse kommune. Jeg fik lejlighed til at sige ”forældresyn” 

mange gange, så måske der stadig er et ekko af det et sted deroppe i Aalborg. 
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Vores lokalpolitiker Steen Olsen syntes, at jeg gav udtryk for at ville noget godt for Skælskør, så han 

inviterede mig til at være en del at Ung Skælskør, som er en gruppe af lokale interessenter, der drøfter 

kvaliteten og udviklingen af ungdomsmiljøet i Skælskør. Der sidder foruden repræsentanter fra politiet, 

misbrugsforebyggelsen, erhvervsforeningen, Oliemøllen og en boligforening også andre ildsjæle fra 

Skælskør. Her er en super mulighed for Eggeslevmagle skole at vise sit ansigt, og jeg får en masse gode 

kontakter og input, som jeg sender videre. 

Lederen for kommunens inklusionsteam fik min mail af den fungerende leder for skoleområdet, da han 

skulle have en skoleforælder til et interview omkring øget inklusion. Så det gik der et par kopper kaffe med 

og jeg fik lejlighed til at give udtryk for, at vi som forældre som udgangspunkt ikke siger nej tak til flere slags 

legekammerater i klassen, men vi siger nej tak til, at det skal gøre medarbejderne dårligere til deres 

arbejde, fordi man ikke kan forvente den samme kvalitet, når ressourcer og rammer ikke stemmer overens 

med opgaveformuleringen. 

Her på årets ellers mest dejlige tid, har vi fulgt med og givet opbakning til skoleledelsens håndtering af dels 

hjemsendelse, fjernundervisning og faserne for genåbning. Mange elever har skuffet måtte se til, at årlige 

ture og traditioner blev aflyst og medarbejdere og forældre skulle passe både arbejde og hjem på samme 

tid. Mange ting er lært, ikke mindst at kommunikation er en svær ting. Men når jeg lytter til beretninger fra 

naboskoler og mine bestyrelseskollegaer landet over, så har vi været godt med. Jeg tror ikke, at vores børns 

læringstab har været nær så stort, som hvis beslutningerne var truffet anderledes end de blev. De ting fra 

den første tid, som vi som skole kan lære noget af, er blevet evalueret og vi vil evaluere efter sommerferien 

igen. 

Jeg vil afslutningsvist takke mine medforældre for de super gode drøftelser som I er med til at holde liv i 

rundt om bordet. De er vigtige hver og en. Jeg vil takke medarbejderrepræsentanterne for deres stemmer 

og vilje til at tale på vegne af deres kollegaer. Jeg vil takke elevrødderne for deres vigtige bidrag til at sikre 

elevernes indflydelse på deres skoledag. Sidst men ikke mindst vil jeg takke John, Lia og Grith for det 

konstruktive samarbejde, som jeg oplever vi har med hinanden. I skal vide, at det gode samarbejde er så 

vigtigt for god skoledrift og jeg er glad for, at det er noget som vi prioriterer sammen. 

Charlotte Pedersen 

Skolebestyrelsesformand 


