
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat skolebestyrelsesmøde  
Onsdag den 27. april 2022 kl. 17.30-19.30 
 

Til stede:  

Ledelse: Thomas, Peter, Christian og Tina 

Medarbejdere: Tina 

Forældrerepræsentanter: Frank, Rasmus og Josefine  

 

Ikke tilstede:  

Kristine, Malene, Anne, Elisabeth, Laura og Rasmus (elev)  

 

Referent: Peter 

 

1. Godkendelse af referat 

SB godkender og underskriver referatet fra den 7. marts 

2022. 

 

2. Status valg til skolebestyrelsen 15 min.  

Skoleledelsen fortæller om status på forældre, der ønsker at 

være en del af den kommende skolebestyrelse. Der er 

deadline den 28. april 2022 kl.12. 

 

3. Udkast til handleplaner på baggrund af 

forældretilfredsundersøgelse 20 min. 

Handleplaner for SFO, klub og skole fremlægges for SB. 

Skolebestyrelsen bakker op og handleplanerne fremsendes. 

 

4. Kort opfølgning på høringssvar vedrørende fremtidig 

praksis for undervisning af elever med sprog- og 

læsevanskeligheder (Orientering, drøftelse) 10 min. 

Thomas informerer om baggrunden for sagen ift. SB’s 

høringssvar til nedlæggelse af både læse- og 

ordblindegrupperne. Det er ikke tale om en spareøvelse, 

men et ønske om at tænke specialområdet anderledes og 

målrette indsatserne ude på de enkelte skoler bla. på 

baggrund af kompetenceløft og øget fokus og 

opmærksomhed på området.  

 

5. Orientering om dækning af ydertimer i særlige tilfælde i 

overbygningen ved lærerfravær (drøftelse, beslutning) 15 

min. 
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Mandag-onsdag: 10:00-14.30 
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Peter fortæller om et Overbygningsønske om at kvalificere 

læringsudbyttet af undervisning, der bliver aflyst eller 

potentielt bliver aflyst i 7.-9. klasse ved sygdom. Her vil 

lærerne arbejde med vikarbeskeder undersygdom, så 

eleverne i højere grad kan arbejde selv. Enten hjemmefra 

eller på skolen i mellemtimer.  

 

6. PræstemoseFestival (orientering, drøftelse, beslutning) 10 

min. 

Christian er ved at færdiggøre de sidste tanker sammen med 

Præstemosefestival-udvalget og få lavet en invitation færdig.  

Det bliver spændende med det nye koncept, hvor 

Præstemoseskolen har ændret forårskoncerten til dette nye 

udendørskoncept på skolens udearealer. 

 

7. Præsentation af program for modtagelse af 1. maj børn 

dette forår (orientering) 15 min.  

Der er afholdt møde for de nye forældre. Der var stor 

deltagelse. Eleverne starter op mandag den 2. maj med en 

kort første dag. Der arbejdes meget i temaer og med 

klargøring og træning i at skulle være en del af en 0. klasse 

efter sommerferien. Eleverne får en struktureret hverdag på 

skolen i to basislokaler i grundskolen, hvor 0.-2. klasse har 

klasselokaler (Indskolingshuset).  

 

8. Næste skoleårs planlægning (orientering) 10 min. 

Skolens ledelse fortæller om status på årets fagfordeling, 

som er gået rigtig godt og som stort set er færdig. 

Næste skridt er skemalægning og opgaveoversigter.  

Både ledelse og personale arbejder med en flerårig vision 

med udgangspunkt i PLF (Professionelle 

Læringsfællesskaber). Her vil skolen arbejde med flere 

nedslag i ønsket om at udvikle disse professionelle 

læringsfællesskaber. Til næste år er det med udgangspunkt i 

fælles årsplanlægning og det at have/være læringsmakkere.  

 

9. Nyt fra 

- Elevråd – glæder sig meget til gallafest. 

- Forældre – fedt mand!  

- Medarbejdere 

o Der er mange aktiviteter både indenfor og 

udenfor og masser af energi. Det er super dejligt. 

o Føler sig klar og godt forberedt til 1. maj 

børnene.  

- Ledelse 

o Info om handleplan for Sundt Skoleliv 

 

 

 

 

10. Evt. 

Ingenting. 
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