
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Referat skolebestyrelsesmøde den 24. september 2019 
kl. 17.30-20.30 
 
Fraværende: Rasmus Stangerup og Frank Sandgreen 

 
1. Godkendelse af referat fra den 26. august 2019 

Er godkendt. 
 

2. Evaluering af forældrearrangement med Lola Jensen- (10 
min.) Der var ca. 120 deltagere. Lola var både underholdende 
og meget aktuel i sit foredrag om børneopdragelse. Med en 
anden invitation og måske med inddragelse af video/youtube 
kunne man have ramt mere bredt. Særligt fædrene kunne måske 
have været bedre repræsenteret med en anden ”indbydelse”. Vi 
kunne måske overveje at slå os sammen med en naboskole? 
Overvejelse om inddragelse af Skole og Forældre og deres 
viden/forslag til dette. 

 
 

3. Tilbagemelding på SB-medlemmers deltagelse på 
forældremøder- (30 min.) 
Ønske fra forældre om at trafikarrangementet med 
skolebestyrelsen og elevrådet er to gange om året frem for en 
gang. Der er et behov for dette. En enkelt forælder har ytret 
ønske om at skolepatruljen kunne starte tidligere end nu (altså 
før kl. 8.05). 
Ønske om at få udsendt principper for lektier til forældre. En 
forælder fra 1. årgang har kontaktet skolebestyrelsen, men har 
ikke fået svar. Vi skal være obs. på dette. Forældre i udskolingen 
har ønsket at engelsklæreren deltager på skole-hjemsamtalerne. 
Måske kunne man overveje en cafe for de andre lærere på 
klassen mens dansk/matematik lærerne sidder til de klassiske 
skole-hjem samtaler. Fin længde på slideshowet. Der blev fortalt 
om hvad det vil sige at være kontaktlærer, og at der to gange 
årligt vil være et møde mellem forældrene for skolebestyrelse og 
alle skolens kontaktlærere. 
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4. Eventuelle nye datoer for SB-møder- (5 min.) 
SB mødet den 30. oktober er flyttet til den 6. november. 
SB mødet den 28. november er flyttet til den 5. december.  
 

5. Status og opfølgning vedr. Aula- (15 min.) 
Oplæg af Peter M om Aula og taler om følgende elementer: 
Hvorfor Aula, hvordan ser Aula ud, hvordan kommer man i gang 
med Aula, nogle af de vigtige funktioner i Aula (til 
kommunikation), nogle af de vigtige funktioner (til at ”maskinen” 
Præstemoseskolen fungerer og kan køre). 
Pointe: det er vigtigt at forældre, elever og personale er klar til en 
stille og rolig start med Aula. 
Aula skal nok blive godt, men det vil blive en hård fødsel. 
Aula er ikke en en-til-en erstatning af forældreintra, men et 
nytænkt system der omfatter flere elementer og fungere mere 
bredt end det vi er vant til.  
Aula tager bl.a. også højde for personfølsomme data. Med 
reglerne om GDPR, vil det naturligt bliver lidt mere omstændigt 
at behandle data. Det er desværre en betingelse.  
Meebook anvendes fortsat som særskilt læringsplatform 
(ugeplaner, lektier mm), men kan tilgås rent teknisk via Aula. 
Tabulex, Subit m.fl. er integreret i Aula på samme måde som 
Meebook. Aula Launches mandag d. 21. oktober. Forældreintra 
lukkes samme dag.  
Alle ansatte skal også først til at lære systemet at kende og 
arbejde med det. Det vurderes at det tager et års tid, inden alle 
føler sig hjemme i Aula.  
Et stort plus ved Aula er, at den kommer til at indeholde en 
aktivitets/planlægnings-kalender.  
Aula bør være et punkt på bestyrelsens kontaktforældremøde.  
 
 

6. Udkast til princip for kommunikation i Aula på 
Præstemoseskolen- (bilag fremsendes inden mødet) (drøftelse-
beslutning)- (45 min.) 
Skolens bud på en kommunikationspolitik bilver gennemgået og 
drøftet. Skolebestyrelsen beslutter at det skal gennemlæses og 
diskuteres færdigt på næste SB møde (6. november). 

 
7. Trafikaktion 26/9 2019- (20 min.) 

Skrive ud på intra efter aktion. Forældrepatruljen fra 
skolebestyrelsen og elevrådet vil være tilstede torsdag morgen, 
da der var et behov for dette. Thomas skriver ud til forældrene 
efter trafikaktionen. 
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8. Nyt fra- (20 min.) 
 
- Elevråd 

o Har afholdt deres første elevrådsmøde. 
o Skal på Ingeborg på elevrådstur 5-7. november. 
o Udskolingen holder galla. 
o Mellemtrinnet holder Vores Open. 
o Elevrådet læser historier for indskolingen til jul og 

pebernødder. 
o Det er blevet kommenteret at messenger måske ikke 

er den rigtige løsning til kommunikation og slet ikke 
for de yngste. Det anbefales at man bruger aula som 
kommunikationsværktøjet. 

- Forældre 
o Skole-forældre.dk  online introkursus til arbejdet i 

skolebestyrelsen. Anbefaling til at få viden om at 
være en del af skolebestyrelsen. 

o Skolebestyrelsen indstiller til forvaltningen om sikker 
skolevej med bedre skiltning i Præstemosekvarteret 
på baggrund af forældrehenvendelse til skolestarter.  

- Medarbejdere 
o Featureugen forberedes, så skolen er klar til uge 46. 

De voksne er fordelt, værkstederne er ønsket, 
værkstedsbeskrivelser skal konstrueres. Ugen er delt 
op i fire forskellige værkstedsdage med en 
forældredag om fredagen efterfulgt af oprydning. 

o 2-5. klasse har deltaget i sang på Rådhuset. 
o I indskolingen har vi afprøvet den Kæmpe Store 

Læsedag! Besøg på biblioteket og klasserne havde 
læsemakkere, hvor de ældre børn i indskolingen 
læste for de yngre børn. 

o Pædagogerne føler de har et super samarbejde med 
lærerne. 

o I uge 41 skal der være temauge i indskolingen om 
bevægelse. 

o Der er rollespil i salene og udenfor og pædagogerne 
skal have en p-weekend hvor de vil snakke om at 
indrette et fantasirum for at ”ramme” endnu bredere i 
elevgruppen. 

- Ledelse 
o De endelige politiske beslutninger om 

ledelsesbesparelse træffes den 29. oktober. 
o Når høringsvarerne er gennemgået, får skolen svar, 

og det vil efterfølgende blive behandlet i 
skolebestyrelsen. 

o  Vi har fået 200 000 kr. til at lave en ny legeplads. 
Skolen spæder selv til, så arbejdet kan blive udført 
ordentligt. Den skal ligge ved den ”gamle” 
trælegeplads. 
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o Det er lærernes dag lørdag den 5. oktober, og da det 
er en lørdag fejrer man det fredag den 4. oktober.  
Skolen fejrer PERSONALETS DAG! 

 
 

9. Evt.- (5 min.) 
- Der er ønske om at tage kontakt til Holmegaardsskolen i 

forhold til næste års forældrearrangement. 
- Der er ønske om at vi kigger på årshjulet på næste møde for 

at genbesøge det i forhold til om vi kommer omkring det 
hele. 

 
 
 
   
Referent.  
Peter Mogensen 


