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Mobilfri skole
Vi har alle i den seneste tid kunnet læse i medierne om skoler, der
har forbudt brugen af mobiltelefon. Således har også vores
skolebestyrelse vedtaget et princip om brugen af mobiltelefoner i
skolen.
Vi kender alle mobiltelefonen – den er nyttig, den er sjov… men i
skolen er den også tit forstyrrende. Derfor er princippet lavet for
at give rammen for brug af mobiltelefonen – og det er altså
således, at der fra dags dato som udgangspunkt ikke anvendes
mobiltelefoner på skolen på 0.-6. klassetrin (heller ikke i
pauser), medmindre mobiltelefonen anvendes som led i
undervisningen.
Det jer som klassens lærere og pædagoger, der skal håndhæve
dette forbud i praksis, men forældrene har naturligt også en rolle.
Derfor beder vi forældrene drøfte reglen med deres børn
derhjemme, så reglen også introduceres gennem dialogen i
hjemmet.
Se i øvrigt gerne dette link: http://www.emu.dk/modul/vim%C3%A5-ikke-have-vores-it-udstyr-fremme-i-timerne, der også
er sendt ud til forældrene.
Vedhæftet dette nyhedsbrev finder i skolebestyrelsens princip om
mobiltelefoner samt formandens skrivelse til forældrene på

Daglige aktiviteter og
kort nyt
Copydan

Vi er i dette skoleår udvalgt
til at være Copydan skole. I
den forbindelse får I
særskilt information i
starten af næste uge,
ligesom vi på
førstkommende
personalemøde får besøg af
en konsulent fra Copydan

Rygning

Husk af rygning ikke
foregår på skolens matrikel.
Ej heller terrassen ved
personalerummet.

Teammøder

I forbindelse med

skolen.

fagfordelingen gav vi

Kortere skoledage

booke egne teammøder og

Igen i år har vi ved skolestarten kunne læse om kortere skoledage,
senest har ministeriet igangsat et forsøg med 50 skoler, der har
kortere skoledage de næste tre år.
Også her på St. Magleby Skole er der mulighed for at søge om
kortere skoledage for en konkret klasse. Vi har fra ledelsens side
udarbejdet en lille information om kortere skoledage og ikke
mindst det, I skal gøre, hvis I ønsker dette for en klasse.

besked om, at alle skal
invitere afdelingslederen.
Husk venligst at booke
disse møder allerede nu, så
vi sikrer, at de kan afholdes.

Dokumentet er lagt på Intra under ”Vigtige dokumenter” og hedder: ”Mulighed for kortere skoledage
2017”.

Uge 39 og tid til naturfagsfestival
Vi har nu taget rigtig godt fat på forberedelserne til uge 39 og vores naturfagsfestival, det bliver rigtig
godt. I den sammenhæng har vi fået en del spørgsmål om tiden til ugens aktiviteter, især torsdagen,
hvor festivalen afholdes.
I uge 39 har I jeres normale undervisningstid til rådighed, den konkrete placering af denne aftales i
teamet. Herudover skal I anvende evt. resttimepuljer til torsdagen. Hvis I ikke har mere tid på
opgaveoversigten, skal I henvende jer til Jens med henblik på at aftale en konkret løsning. Dette skal
ske inden uge 39.

Elevfravær
Efter en dejlig lang sommerferie kan vi alle komme væk fra hverdagen – det gør vi i hvert fald selv som
ledelse. Derfor skal her blot bringes en reminder om reglerne for elevfravær i Dragør Kommune.
På Intra under ”Vigtige dokumenter” finder i dokumentet ”Pjece elevfravær til medarbejdere i Dragør
Kommune”. Heri fremgår mere detaljeret reglerne for elevfravær, men grundlæggende skal skolen
reagere på fravær på mere end:


3 perioder på et år og/eller



20 dage på et år.

Bemærk, at ved ansøgninger om fravær, skal forældrene altid skrive til kontaktlæreren. Ved ønsker om
fravær på mere end to dage, skal kontaktlæreren videresende anmodningen til afdelingslederen.

Tre skoler i Dragør Kommune
Før sommerferien, den 27. juni, besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte en proces, så
skolestrukturen i Dragør Kommune senest fra skoleåret 2018/2019 udgøres af tre selvstændige og
ligeværdige skoler. Det betyder, at Dragør Skole opdeles i to skoler efter dette skoleår.
Sagen blev behandlet på BFKU mødet den 16. august. Her besluttede det politiske udvalg, at sende
sagen i høring hos skolebestyrelserne og i CMU. Der er høringsfrist i sagen den 13. september,
hvorefter sagen behandles igen i BFKU den 4. oktober.
Vi vil som ledelse naturligvis holde jer informeret om udviklingen af skolestrukturen i Dragør
Kommune, efterhånden som der træffes beslutninger om den. Herudover drøftes eventuelle
konsekvenser for St. Magleby Skole naturligvis også i LMU.
Med venlig hilsen og god weekend
Ledelsesteamet

Highlights fra nyhedsbrevet

 Vi er nu mobilfri skole for 0.-6. klassetrin
 Husk vi er Copydan skole i dette skoleår, mere information følger
 Skolevæsenet vil fra næste skoleår bestå af tre skoler, vi informerer
løbende om processen og de beslutninger, der tages om skolestrukturen

