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Referat: 
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidst: 
 Godkendt.  
 
 
2. Gruppelisten - elevfordeling: 
Merete orienterer. Vi arbejder løbende med gruppelisten i løbet af et sko-
leår. § 104 tilbud er blevet fyldt op, hvilket gør at STU tilbuddet er stabilise-
ret. Vi har ansat 8 nye medarbejdere. Vi er rigtig godt med ift. sidste år. Vi 
er blevet godkendt til § 103 og vi har økonomi til en tilbygning.  
 
Det skal være en inddragende proces for alle medarbejderne – i morgen er 
der planlægningsmøde og i uge 31 er der forberedelse. Evaluering af uge 
31, skal ligge på førstkommende bestyrelsesmøde i det nye skoleår.  
 
 
3. Videre drøftelse af undervisningen på UUC Maglemosen: 
Merete fortæller, at de på lærermødet i morgen skal drøfte undervisning på 
hold kontra eneundervisning, samt om der skal være eftermiddagshold og 
eftermiddagshold på tværs. Det er en god ide med hold om eftermiddagen, 
da det kan give forberedelse til de øvrige kollegaer.   
Elisabeth; det er meget komprimeret på formiddagen, det kan være en ide 
at strække det mere ud på hele dagen. Daniella; dette skal også være i tråd 
med formiddags/eftermiddagstilbud.   
 
Der bliver snakket om spydspidser. Det er ikke centralt, at man er lærerud-
dannet, en pædagog eller pædagogmedhjælper kan lige så fint løfte opga-
ven. Det handler om den enkelte medarbejders kompetencer ift. de kompe-
tencer vi ønsker på Maglemosen.  
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Elisabeth; vi brander os på 3 områder; kommunikation, motion og kompe-
tent i eget liv.  
Daniella; vi skal tænke det ind i teknik, så som at åbne/lukke vinduer ved 
hjælp af sin computer. Der er dermed mulighed for reel træning. Give det 
videre til PUR udvalg. Bo-træning. 
 
Der bliver snakket om, at der skal gøres mere brug af vidensdeling. Elisa-
beth; det er den største læringskilde og det flytter faglighed.    
Nikolaj foreslår, at medarbejderne bruger PUR som forum til vidensdeling.  
 
Det hele er stadig brainstorm, det skal koges ned. Samt videre drøftelse på 
lærermødet i morgen. Merete kommer med en tilbagemelding på næste be-
styrelsesmøde om hvilke forandringer lærerne byder ind med.  
 
 
4. Nyt fra AMR - handleplanen: 
Daniella fortæller, at der er lavet et udkast og orienterer kort om Iglo-mo-
dellen. Punkter som er snakket om i TR og AMR, er gjort mere visuelt og 
udpenslet.  
Nikolaj foreslår, at man tager handleplanen op flere gange i løbet af året i 
MED regi, sætter det i system og evaluerer på det. Handleplanen skal syste-
matiseres ned på team-niveau, for at kunne arbejde videre med den på 
MED. Det skal være håndgribeligt. Dermed bliver det et levende dokument.  
 
Merete fortæller, at vi går over til Social kapital måling hvert andet år.  
 
Næste fokuspunkt er mobning og chikane, hvor der skal laves en politik 
bl.a. ift. hvordan vi håndterer det.    
 
 
5. Meddelelser: 
 

a) Formanden: ingen meddelelser.       
 

b) Forældreorganisationer/kommunerepræsentanter: de er fraværende.  
 

c) Medarbejdere: Daniella; ift. planlægning af teammøder i kommende 
skoleår, er medarbejderne af den opfattelse, at de ikke er blevet hørt 
og medinddraget i beslutningen omkring tidspunktet for møderne.   

 
Elisabeth giver en meddelelse videre på vegne af ASF 5. Gruppen har 
sårbare elever som færdes meget på jorden og spiser det som ligger 
der. Unge ude fra efterlader smøger, gaspatroner mv., sansestiger og 
andre ting bliver ødelagt. Der er sendt billeder til pedellerne. Det er 
besluttet, at hegnet skal laves højere. Vi kan ikke nægte de unge ad-
gang. Det er ikke et problem at de er her, men et problem, at de ikke 
rydder op efter sig.  
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Politikkerne skal høre det, da det er et problem i hele Ballerup Kom-
mune. Det skal tages op igen på næste bestyrelsesmøde. Elisabeth 
sender billeder og priser til Lolan.     

 
d) Ledelsen: ingen meddelelser.  

 
   

6. Eventuelt:  
Hanne Lilja stiller op igen til næste skolebestyrelsesmøde. På forældremødet 

den 31. august vil der være valg til bestyrelsen.      
 
Tine sender snarest datoer for kommende bestyrelsesmøder ud på mail til 

alle.       
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