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Referat: 
 
 
1. Konstituering af bestyrelsen:  
Hanne er genvalgt som formand. Sisse og Lonnie er suppleanter og Tanja er 
bestyrelsesmedlem.        
 
 
2. Godkendelse af referat fra sidst: 
Godkendt.  
 
 
3. Orientering om skoleårets start: 
Merete og Elisabeth orienterer. Der er stor elevtilgang og alle grupper er nu 
fyldt op. Vi har ansat 11 nye medarbejdere. Stor ros fra forældrerepræsen-
tanterne til Maglemosen og personalet. De unge har haft en rigtig god op-
start og er glade for at gå her.           
 
 
4. Evaluering af uge 31: 
Merete orienterer. Både lukkeugen i uge 28 og forberedelsesugen i uge 31 
er overordnet gået fint. I uge 31 har personalet skulle finde balancen mel-
lem både at have elever og forberede sig. Daniella og Nikolaj fortæller om 
medarbejdernes oplevelser. Daniella nævner, at det rent praktisk var svært 
at organisere sig på nogle tidspunkter. Nikolaj siger, at det overvejene er 
positivt at alle medarbejdere er samlet en uge før skolestart.  
Trods udfordringer har der været tid til forberedelse hen over sommeren og 
i uge 31. Merete nævner, at de nye elever som er her i uge 31 selvfølgelig 
skal prioriteres. Det hele peger tydeligt i retning af, at vi fortsætter med 
begge uger. Vi tager erfaringerne med os og laver en opgradering.  
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Tanja nævner de unge som går direkte fra STU til § 104 tilbud på Maglemo-
sen, hvor overgangen kan blive en udfordring for forældrene ift. afholdelse 
af ferie. Elisabeth tager problematikken med videre i ledelsesgruppen.                 
 
 
5. Økonomi gennemgang /v Jeppe: 
Jeppe gennemgår forudsætningerne for takstberegningen. Generel oriente-
ring omkring vores takster og tilkøbspakker.  
Jeppe gennemgår økonomiopfølgningen for august. Der investeres i ny til-
bygning/pavillon, hvor der er afsat 2,6 millioner. Der er også afsat midler til 
kantine renovering, som er næsten færdigt. Fys og Ergo indtægter er steget 
pga. flere § 104 pladser.  
Årsresultatet forventes pt. at blive et overskud på 800.000 kr. Der kan dog 
komme merudgifter til nye kantine og inventar til den nye tilbygning.             
 
 
6. Nyt fra AMR: 
Daniella orienterer. Der bliver pt. brugt tid på at lave et grundigt skellet til 
vores Social Kapital måling. Vi får mere tid til at arbejde med det i praksis. 
Der har været et par enkelte voldsregistreringer, samt et par arbejdsska-
der, hvoraf den ene er sygemeldt i 6 uger. Sygefraværet er blevet lavere, vi 
ligger på omkring 4,7 %. APV og Social Kapital vil fremadrettet blive slået 
sammen. Valg er blevet skudt til april og følger skoleåret fremadrettet.    
 
 
7. Meddelelser: 
 

a) Formanden: Hanne takker for valg til bestyrelsen og giver stor ros til 
personalet.     

 
b) Forældreorganisationer/kommunerepræsentanter: De er ikke tilstede.   

 
c) Medarbejdere: Ingen meddelelser.    

 
d) Ledelsen: Elisabeth orienterer om liften i East Kilbride Badet. Den er 

blevet bevilliget, men er ikke installeret endnu. Den faste tid vi var 
blevet lovet om tirsdagen er givet væk til anden siden. Derfor kører 
vi pt. til Værløse med de gående elever og til Hjortespring med køre-
stolsbrugerne.  
 
Elisabeth nævner, at vi er ved at få en samarbejdsaftale op at køre 
med Ballerup ride klub.     
 
Der er nedsat et receptionsudvalg, hvor medarbejdere for hver søjle     
er repræsenteret. Dette for at få receptionen mere i spil. Giver mulig-
heder, også ift. skånejob.  
 

http://www.ballerup.dk/
http://www.ballerup.dk/
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Merete fortæller, at der i MED er taget hul på emnet; fagsøjlekonstel-
lationen og om det er den rigtige måde vi organiserer os på. Alle skal 
involveres i evalueringen og processen. 

 

 
8. Eventuelt:  

Bestyrelsen snakker om, at der pt. ikke er nogle elever repræsenteret i be-
styrelsen. Det bliver for lang tid at sidde, de kan evt. være med den første 
½-1 time. Det skal give mening og der skal være grundlag for, at de er 

med.  
Hanne foreslår, at bestyrelsen får en rundvisning på den nye crossfitbane. 

Der er enighed om, at rundvisningen skal være på næste bestyrelsesmøde, 
hvor en af eleverne viser rundt.        
 

Hanne spørger hvor vidt et emne som det kommunale regionsvalg bliver 
tænkt ind i undervisningen. Daniella siger, at det er for abstrakt for vores 

unge, men at det bliver tænkt ind i andre former som f.eks. temadage; de-
mokrati, hvor de bl.a. prøver at lave et valg. 
 

Elisabeth nævner, at der er nedsat et kreavalg, hvor der snart vil være te-
mauge om Japan.  

 
Nu kan vi igen være samlet på Maglemosen. Gallafesten den 5. november 

er årets første store kommende fest.   
 
Tanja foreslår, at invitationen til Translokationen bliver opgraderet med 

f.eks. opslag på hjemmesiden. Det er en stor dag og det skal Maglemosen 
vise. Elisabeth tager det med videre.     
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