
 

 

 
 

  
 
 
 

 
Årsberetning for 2012 for skolebestyrelsen på Eggeslevmagle Skole 
 

 

Skolebestyrelsen består af:   
7 forældrevalgte medlemmer og suppleanter: Lonnie Rasmussen, Anne Birgitte Duus, Kenny 

Kragesand, Ulrik Jørgensen, Vagn Dinesen, Pernille Kjeldsholm og Merete Sejr Brødsgaard 

 
2 Medarbejderrepræsentant: Lise Gammelmark og Morten Hoffmeier. 
 
2 Elevrådsrepræsentanter: Christoffer Larsen & Victor Karberg 

 

Skoleleder John Larsen og viceinspektør Kirsten Clausen deltager også i møderne uden stemmeret. 

 
 

Skolebestyrelsens opgave er overordnet at træffe beslutning om, hvilke overordnede principper 
skolen skal arbejde ud fra. Skolebestyrelsen varetager hele Eggeslevmagle Skoles interesser.   
 
 
 
ÅRSBERETNING 2012. 
 
• Der har været afholdt 10 bestyrelsesmøder. 
 
• Ved næsten hvert bestyrelsesmøde, har der været et temapunkt. Der har været orientering om: 

− IT. 
− Skolestruktur. 
− Vejlederfunktion i engelsk og naturfag. 
− Trivselsundersøgelser ”Sådan er jeg” i 1. – 3. kl. ”Termometeret” fra DCUM for 4.- 9. kl. 
− Skolens arbejde med undersøgelserne, og hvordan resursecentrets værktøjskasse kan støtte 

op om elevernes trivsel. 
− Temapunkt om faglige resultater i FSA 2012, læsetest 2012 og nationale test. 

 
• Medlemmer af skolebestyrelsen har i januar måned deltaget i Tårnborgkonferencen, der er en 

konference for politikere, skolebestyrelsesmedlemmer, skoleledere, lærere og pædagoger. 
Mødets fokuspunkt var IT i undervisningen. 

 
• Den 28. februar 2012 vedtog Byrådet den nye skolestruktur. Beslutningen om skolestrukturen 

blev udsat et år i 2011, og dermed blev processen forlænget. Skolebestyrelsen har siden 2010 
deltaget i flere dialogmøder desangående. Skolebestyrelsen har efterfølgende arbejdet med 
konsekvenserne af skolestrukturbeslutningen. 
 

• I foråret blev der samtidig arbejdet med nye tiltag for at sikre en rød tråd gennem 
skoleforløbet. Det blev besluttet at øge timetallet i praktisk/musiske fag i indskoling og i 
mellemtrinnet. Endvidere indførtes P-fag i mellemtrinnet. Derudover blev det besluttet at 
indføre engelsk fra 1. kl. samt tysk fra 5. kl. Dette med virkning efter sommeren 2012. 

 

  

  



 

Side2/2 

• I midten af året har der af naturlige årsager været omrokering i skolebestyrelsen. Ny formand 
og næstformand er tiltrådt. 

 
• Bestyrelsen støtter skolens deltagelse i Comeniusprojektet.  Bestyrelses fik 

præsenteret en video, som de elever, der sidst deltog i comeniusprojektet, havde lavet. Se den 
evt. på you tube. http://www.youtube.com/watch?v=2SZdH4vLkfM&feature=plcp 

 
• Med den nye skolestruktur var grundlaget for et fællesmøde med de andre skoler fra det ”gl. 

Skælskør” slækket. Eggeslevmagle skole valgte alligevel at indbyde til fællesmøde. På det fælles 
bestyrelsesmøde blev det besluttet, at der skulle nedsættes 1 visionsgruppe på tværs af 
skolerne.  

 
• Skolebestyrelsen har anmodet om midler til renovering af skolebiblioteket. Målet er en udvidelse 

af arealet med omtrent 100 kvadratmeter og etablering af ny adgang til skolebiblioteket, der i 
dag har adgang via en fællessal med teater/undervisning mv., hvilket gør at eleverne ofte skal 
gennem lærernes forberedelses rum for at komme på skolebiblioteket. 
 

• Eggeslevmagle Skole påbegyndte renoveringen af fysik og biologi lokalerne sidst på året 2012. 
Det stod færdigt og klar til brug ved undervisningsministerens besøg i februar 2013.  

 
• Vi har i samarbejde med skolen udarbejdet høringssvar til følgende høringer: 

− Høring om styrelsesvedtægter for skoleområdet. Skolebestyrelsen anbefaler, at de børn der 
geografisk bor nærmest Eggeslevmagle Skole også får lov til at gå på skolen. 

− Høring om IT og medier. Bestyrelsen bifaldt beslutningerne. 
− Høring til ferieplan 2013/14. Skolebestyrelsen noterede sig de forelagte datoer uden 

kommentarer. 
− Høringssvar vedr. rygelov. Skolebestyrelsen vælger ud fra flertallet model 2, som er en 

røgfri arbejdsplads. 
− Høringssvar vedr. budget 2013. Skolebestyrelsen anbefaler, at skolestrukturen 

genforhandles, da den ikke er økonomisk bærerdygtig. 
 
 
Skolebestyrelsen har i indeværende år drøftet diverse emner, og der er bland andet taget stilling til, 
at skolen får installeret aflåselige skabe til eleverne i overbygningen, og at multibane samt 
legepladsen i mellemtrinnet udvides. Multibane og legeplads er for nuværende gennemført. 
 
Slutteligt kunne skolebestyrelse sammen med skolen glæde sig over, at undervisningsminister 
Christine Antorini gav tilsagn om, at komme på besøg mandag den 25. februar 2013. 
 
 
 

Merete Sejr Brødsgaard 
Skolebestyrelsesformand 


