Det Rådgivende Skoleorgan

Tid: 29.03.22 kl. 17.00 – 20.00
Sted: Aulaen på Dragør Skole

Børn, Skole og Kultur 2022

Tema
Temaet, der blev drøftet i Det Rådgivende Skoleorgan den 29.03.22 er følgende:
1. Drøftelse af klassekvotienter og et 9. skolespor
2. Kvalitetsrapport og Kommuneplan for skolevæsnet

Drøftelse af klassekvotienter og et 9. skolespor

D. 2. marts 2022 godkendte BFKU, at der det kommende skoleår etableres et midlertidigt 9. spor på Store
Magleby Skole, da den kommende 0. årgang er større en forventet, blandt andet på grund af flere
tilflytninger, fødsler og manglende afgang til privatskoler. således det ikke er muligt at overholde det
politiske ønsket loft på 24 børn.
I de kommende år er der igen færre børn, hvorefter tallet forventes at stige igen. Derfor er der et behov for
en afklaring af kapaciteten på skoleområdet for det kommende skoleår, og måden dette håndteres og
finansieres på samtidig med, at der er behov for en afklaring af håndteringen af et forventet øget børnetal i
sidste halvdel af 2020’erne. Forud for beslutningen vedr. det 9. spor blev skolernes bestyrelser hørt med
henblik på at høre skolebestyrelser med flere har svaret, og høringssvarene er også bilagt sagen. På mødet i
Det Rådgivende Skoleorgan d. 29 marts vil skoleleder på Store Magleby skole Jens Nelleman Charpentier og
Centerchef Rasmus Johnsen skitsere løsningen på kort sigt, i forhold til hvordan Store Magleby skole vil
integrere det 9. spor kommende skoleår på deres skole. I dette oplæg vil det også blive skitseret, hvordan
skolens kapacitet vil blive udfordret de kommende år i kraft af at der etableres et ekstra spor på skolen. I
forlængelse af det vil det også blive præsenteret, hvordan drøftelsen af analysen for et 9. spor på lang sigt
skal udfoldes når vores aktuelle prognoser viser, at der de første år kommer et fald i forhold til skoleår
22/23 i antallet af børn i 0. klasse og derefter en stigning.
Kvalitetsrapport og Kommuneplan for skolevæsnet
Det Rådgivende Skoleudvalg præsenteres for nogle af de resultater, som Kvalitetsrapporten viser i forhold
til, hvordan skolerne i Dragør klarer sig på udvalgte parametre. Kvalitetsafrapporteringen for skoleåret
2020/21 består af en samlet rapport for alle tre skoler. Rapporten har til hensigt at give en
helhedsorienteret forståelse af skolevæsnet, hvor der ikke alene tages udgangspunkt i overordnede tal for
karakterudvikling, resultater af trivselsmålinger mv., men også i kvalitative data fra fokusgruppeinterview
med eleverne, observationer fra skolerne mv. De flere tilgange til at forstå Dragørs skolevæsen anno 2021
har til formål, at kvalitetsrapporten i højere grad er brugbar for skolerne og rapporten mere indsigtsfuldt
kan anvendes i en ledelsesmæssig kontekst og drøftelse af skolens og skolevæsnets prioriteringer.
Resultaterne fra kvalitetsrapporten danner bl.a. udgangspunkt for drøftelserne om evt. tiltag i det fælles
skolevæsen, som skitseres i Kommuneplanen for Skolevæsnet.
I Dragør Kommune fik vi sidste år en ny skolepolitik, sideløbende med udarbejdelsen af den blev der også
udarbejdet en ramme for implementeringen af denne. Herunder hvordan vi kan følge skolernes udvikling,
og hvordan vi kan følge op på kvaliteten på vores skoler. I dette arbejde har det været ambitionen at skabe
en sammenhængende ramme, hvor skolernes skoleplaner og skolevæsnets systematiske opfølgning på
kvalitet og udvikling hænger sammen og understøtter hinanden. I den forbindelse er Kommuneplanen for
skolevæsnet og Skoleplanerne centrale dokumenter.
Kommuneplan for skolevæsnet, samt skoleplaner er blevet en realitet i forlængelse af den centrale
arbejdstidsaftale der blev indgået mellem KL og brancheforeningerne samt en lokal arbejdstidsaftale

mellem Dragør Kommune og Kreds 13. Af denne aftale fremgår det, at skolerne skal udarbejde en
Kommuneplan for skolevæsnet, der har til formål at gøre det tydeligt, hvilke opgaver skolevæsnet vil sætte
det kommende år. Skoleplanerne tager udgangspunkt i denne når de enkelte skoler beskriver hvad de vil
sætte fokus på det kommende år på deres lokale skole.

Program
Kl. 17.00

Goddag og velkommen ved Lisbeth Dam Larsen

Kl. 17.10

Oplæg 9. spor kommende skoleår og fremadrettet ved Jens Nelleman Charpentier
og Rasmus Johnsen

Kl. 17.40

Fælles drøftelse

Kl. 18.20

Pause

Kl. 18.30

Præsentation af resultaterne fra kvalitetsrapporten og Kommuneplanen for
skolevæsnet for det kommende skoleår. Ved Rasmus Johnsen

Kl. 18.45

Fælles drøftelse

Kl. 19.30

Hvordan bruger vi Det Rådgivende Skoleorgan bedst?

Kl. 19.45

Opsamling ved Lisbeth Dam Larsen

Kl. 20.00

Tak for i dag

Deltagerliste
Skoleudvalget
Udvalgsformanden Skoleudvalget Lisbeth Dam Larsen
Medlem fra Skoleudvalget Annette Nyvang
St. Magleby Skole
Skoleleder St. Magleby Skole Jens Nelleman Charpentier
Skolebestyrelsesformand St. Magleby Skole Erwin Lansing
Næstformand St. Magleby Skole Grith Puggaard Grith
TR fra St. Magleby Skole Henriette Thorius
Dragør Skole
Skoleleder Dragør Skole Claus Dyremose
Skolebestyrelsesformand Heather Krog
Næstformand Rebecca Bro
TR fra Dragør Skole Lars Toft
Nordstrandskolen
Skoleleder Nordstrandskolen Claus Peter Andersen
Skolebestyrelsesformand Nordstrandskolen Claes Clevin
Næstformand Mette Thesbjerg Klint
TR fra Nordstrandskolen Gabriel Øberg
Forende Elevrødder Dragør Kommune (FEDK)
Formand fra FEDK Konrad Crusell
Næstformand fra FEDK Christian Enemark.
Forvaltningen
Direktør Asger Villemoes Nielsen
Børne-, Skole- og Kulturchef Rasmus Johnsen
Udviklingskonsulent Line Ditlev

