
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat skolebestyrelsesmøde  
torsdag den 16. juni 2022 kl. 17.30-19.30 
 

     Deltagere 
     Ledelse: Thomas, Peter, Christian og Tina 
     Personale: Tina 

Forældre: Anne, Frank, Malene og Elisabeth 
Elever: Laura og Rasmus 

 

1. Godkendelse af referat 
Referatet fra forrige SB-møde godkendes. 

 
2. Evaluering PræstemoseFestival 2022  

(drøftelse) 15 min. 
Alle fortæller om en fantastisk dag med mange 
fremmødte og glade elever, forældre og personaler.  
Der tales om hvordan man i kommende skoleår kan 
videreudvikle det glimrende koncept.  

 
3. Kontaktforældre og skriv til nye forældre fra 

skolebestyrelsen (drøftelse, beslutning) 30 min. 
Det drøftes hvordan vi kan videreudvikle det 
nuværende skriv, som uddeles ved indskrivningsmøder 
med nye elever og forældre.  
 

4. Indhold af uge 6 på Præstemoseskolen (orientering, 
drøftelse)15. min. 
Materialer og inspiration fra PLC hvert år med 
inspiration fra særligt sex og samfund. 
Gruppe 2 → omlagt uge 
Sundhedskaravanen på 8. årgang (hel temadag) 
Undersøgelse af hvordan de enkelte klasser gør det 
årligt i deres undervisning med særligt fokus på dansk 
og naturfag.  
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Mandag-onsdag: 10:00-14.30 

Torsdag: 13:00-17.30 

Fredag: 10:00-13.30 
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5. Nyt fra 
- Elevråd: har hjulpet til med flere af de praktiske ting 

omkring Præstemosefestivalen. Toiletsedler, flyers, 
popcorn m.m. 

- Forældre: Elisabeth siger tak og takker af for det 
gode samarbejde til alle på Præstemoseskolen. Der 
er en god stemning på skolen og sammenholdet er 
stort.  

- Medarbejdere: SFO har haft talentshow over to 
omgange. Sidste gang var der 44 optrædener. 
Eleverne synes det er super sjovt og vil meget 
gerne igen.  

- Ledelse 
o Styregruppemøde på rådhuset omkring 

udbygningen af Præstemoseskolen. Thomas 
ønsker SB-medlem og elevrepræsentant 
med i udvalget. Herunder er både ledelse, 
AMR og TR deltagende. Der kan løbende 
skiftes ud, så fagfaglige lærere/pædagoger 
kan inviteres ind efter behov/fokus. Thomas 
ønsker at SB-medlemmerne tænker over 
hvem der har lyst til at deltage i dette 
arbejde. 

o Første SB-møde i det kommende skoleår er 
lagt tidligere, så vi kan forholde os til og 
udarbejde høringssvar bl.a. i forhold til nye 
skoledistrikter og det kommunale budget. 

o Orientering om elever der laver harmløse 
happenings i undervisningen. Udfordringen 
har været at eleverne har optager disse 
happenings uden de voksnes tilladelse. 
Dette har skolen taget meget alvorligt og er i 
samarbejde med personalet i tæt dialog med 
de respektive elever og forældre. De faglige 
ledere har været i 3.-8. klasse for at tale 
alvorligt med alle eleverne om dette.  

 
6. Evt. 

- Fokuspunkt til næste år: at arbejde med at invitere 
naboskabet til Præstemoseskolen ind i vores 
fællesskab! 

- Samtale om SmartWatches og plan for 
implementering af nye regler for disse sidestillet 
med skolens øvrige mobilpolitik. 

- Thomas siger tak for denne 
skolebestyrelsesperiode. Det har været en meget 
stærk gruppe, der har været med til at udvikle 
Præstemoseskolen henimod at gøre en god skole 
endnu bedre. Særligt tak til Elisabeth, der stopper 
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efter flere perioder i skolebestyrelsen. Resten af SB 
fortsætter.   
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