
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dagsorden skolebestyrelsesmøde torsdag den 5. december 2019 
kl. 17.30-20.30 
 
 
Fraværende: Frank, Bella, Döndenur  

 
1. Godkendelse af referat fra den 6/11 2019 

Referat godkendt 
 

2. Præsentation af fremtidig ledelsesorganisering, orientering 
og drøftelse- 30 min. 
Thomas informerer om den fremtidige ledelsesorganisering for den 
fremtidige ledelsesorganisering, som der påbegyndes ansættelser til 
nu. Herefter dialog og spørgsmål. Der bakkes op om det videre forløb. 
 
 

3. Valg af forældrerepræsentant i SB til ansættelsesudvalg, 
beslutning- 10 min. 
Der er nedsat ansættelsesudvalg til den første lederstilling, faglig 
leder/afdelingsleder med souscheffunktion for ældste afdeling (6.-9. 
almenklasser + gr. 2). Datoer for ansættelsessamtaler er den )71 og 
15/1 2020. Josefine deltager i ansættelsessamtalerne som 
forældrerepræsentant. 
 

4. Høringssvar vedr. konfirmationsforberedelse, bilag- 15 min. 
Skolebestyrelsen bakker op om rammeaftalen. 
 

5. Høringssvar vedr. styrelsesvedtægt, bilag- 20 min. 
Ændringer i forslaget til den nye styrelsesvedtægt gennemgås. 
Denne tages til efterretning. Kommer på et kommende sb-møde 
 

6. Fravalgsseddel vedr. fritagelse fra tysk/fransk i 
udskolingen, orientering- 20 min. 
Peter gennemgår den nye tydeliggørelse af regelsættet for 
fravælgelse af tysk/fransk, som kan være en mulighed fra 7. 
klasse- kun i de tilfælde, hvor der er betydelige faglige 
vanskeligheder. Skoleledelsen træffer beslutning. 
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7. Nyt fra- 45 min. 

 
- Elevråd deltager ikke i dag – er på elevrådstur 
- Forældre 

Lotte har deltaget i SKOK-mødet 
 hvor der bl.a. blev nævnt, hvorfor helhedsplanen for den 

ny skolestruktur dagen før blev sendt tilbage fra den 
politiske beslutning. 

 10 mill. bevilget til anlægsprojektet vedr. udvidelsen af 
Præstemoseskolen 

 ”Book en ekspert” – gratis tilbud til udskolingen indenfor 
naturfagsområdet.  

 Anne har haft kontakt med Jannie (formand sb på               
Holmegård) om at etablere et fælles arrangement for 
vores to skoler. Anne efter lyser idéer til en egnet 
oplægsholder. Thomas og Stine (skoleleder fra 
Holmegård) taler også videre om dette.  

 Lotte: der mangler at blive etableret en gruppe i Aula for 
kontaktforældre. Peter følger op på dette. 

 Anne henter nogle morgener sedlerne om god trafik- og 
parkerings-skik og sætter i forruden på de biler, der holder 
parkeret forkert. 

 
- Medarbejdere 

Der er etableret en ny organisering af aktiviteterne i SFO ved at 
gøre lokalerne mere attraktive og lave flere aktiviteter inde i 
klasselokalerne.  
3. klasserne bliver efter jul ”tilgodeset” med mere hygge og en 
påpegning af, at de er ved at være store. 
Der er indkøbt nye ovne. 
Der har været en studerende (programmør) og lave et projekt 
med 2. og 3. klasserne, stor succes. 
SFO’en er blevet fast praktik-institution. Dette formidles 
fremadrettes i ugebrevene.  
Der kommer tiltagende flere elever fra 7. og 8. klasserne i 
klubben. Pt.150 indmeldte børn.  
Klubben er tilmeldt Vilde Vulkaner 
 
Peter og Kristine har afholdt Præstemoseskolens mesterskaber i 
skak – en stor succes.  
Alle indskolingsklasserne er i denne tid i teateret i Kuben 
Indskolingen har afholdt fælles juleklip. I det hele taget er 
Indskolingen ved at retænke deres fælles traditioner.  
 
 

- Ledelse 
Der er kommet en høringssag vedr. Kultur- og fritidspolitik med en 
meget kort frist (inden 6/1-20). Rasmus skriver et svar og sender 
ud til resten af bestyrelsen. 
Der er udarbejdet kvalitetsrapport for 2017/18 2018/19, denne 
sendes til centeret og herefter tilbage til skolen og herefter til 
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høring i skolebestyrelsen – også her en meget kort høringsfrist 
7/1-20. Det er lykkedes at rykke fristen til 14/1-20.  
 
Orientering om personalesituationen i skole og klub. 

 
8. Evt. 

Featureugen: det var en god uge og mange forældre mødte op 
Enkelte elever gav udtryk for at de slet ikke nogen af deres 
ønsker opfyldt. 
Vigtigt at gøre det meget klart for eleverne, at ugen ikke var fyldt 
med faglige udfordringer for særligt udskolingen, men vægten var 
lagt på fællesskabsaktiviteter på tværs af årgange. 

        I år var der ingen fælles tematik. 
 
           
         

Referent. Lilian Ryberg 
   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Høringssvar vedr. udkast til rammeaftale for konfirmationsforberedelse 
 
 
Skolebestyrelsen på Præstemoseskolen bakker op om udkastet til 
rammeaftale for konfirmationsforberedelse. 
 
 
 
 
 
 
På vegne af skolebestyrelsen, 
 
Thomas Duelund Gravsen, Skoleleder 
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Høringssvar vedrørende styrelsesvedtægt og regler for valg til 
skolebestyrelser. 
 
 
 
 
Skolebestyrelsen på Præstemoseskolen bakker op om de fremsendte 
opdateringer og justeringer i de fremsendte dokumenter vedrørende 
”Styrelsesvedtægt for skolevæsenet I Hvidovre Kommune” og ”Regler for 
valg til skolebestyrelser i Hvidovre Kommune”. Præstemoseskolen ønsker at 
afholde valg til skolebestyrelsen hvert 4. år 
 
 
 
 
 
 
 
På vegne af skolebestyrelsen, 
 
Thomas Duelund Gravsen 
Skoleleder 
 
 
   
   
   
 

Hvidovre Kommune, M. Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre 

  

Hvidovre Kommune 
M. Bechs Alle 122 
2650 Hvidovre 
 
Center for Skole og Uddannelse 
Præstemoseskolen 
Skoleleder:  
Thomas Duelund Gravsen 
 
E-mail: tgq@hvidovre.dk 
Afd. e-mail: 
praestemoseskolen@hvidovre.dk 
praestemoseskolen.skoleporten.dk 
 
Dato: 6. december 2019 
 
Rådhusets åbningstider: 
 
Mandag-onsdag: 10:00-14.30 
Torsdag: 13:00-17.30 
Fredag: 10:00-13.30 
 


	Referat SB-møde 5. december 2019 samt høringssvar  - Referat SB-møde 05122019.pdf ( 2019/336051 )
	Referat SB-møde 5. december 2019 samt høringssvar  - Høringssvar vedr. udkast til rammeaftale for konfirmationsforberedelse.pdf ( 2019/336054 )
	Referat SB-møde 5. december 2019 samt høringssvar  - Høringssvar vedr. styrelsesvedtægt og regler for valg til skolebestyrelser.pdf ( 2019/336053 )

