
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat skolebestyrelsesmøde torsdag den 26. august 2021 

kl. 17.30-19.30 

 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet godkendes. 

 

2. Fremtidige skolebestyrelsesmøder: Længde, tidsrum, fysisk 

fremmøde, virtuelle, ansvarlig for fortæring, fællesspisning etc. 

(drøftelse, beslutning) 20 min. 

Dagsorden sætter nogle gange tidsrammen. Er der større 

debatpunkter vil det være nødvendigt at holde længere møder. 

Ligeledes kan onlinemøderne noget og kan tages i brug af og til. 

Vi spiser sammen på de fysiske møder. Vi skiftes om at være 

ansvarlige for mad.  

 

3. Introfolder til nye 0. klasses forældre af Josefine (orientering, 

drøftelse, beslutning) 15 min. 

Det aftales at SB fremadrettet samler deres informationer i skyen, så 

SB-medlemmer selv kan hente de arbejd- og infodokumenter, som der 

er brug for til fx de forskellige klassers forældremøder.  

Til næste år skal SB på sidste møde inden sommerferien være enige 

om, hvilke slides og informationspapirer der laves oplæg ud fra eller på 

det første møde lige efter sommerferien (skal gerne være kort tid efter 

sommerferien er slut).  

 

4. Bekendtgørelse vedr. uuv, elevplaner, fravigelse af krav om 

linjefag og fravigelse af krav om kvalitetsrapport (orientering, 

drøftelse, beslutning) 10. min 

Skolebestyrelsen bakker op om den nuværende form. 

 

5. Status og orientering om skolestart 2021/22 (orientering) 10 min.  

Der har været rigtig god stemning blandt elever og personaler. Vi har 

fået syv nye personaler, som alle falder godt ind og virker glade blandt 

både elever og kolleger.  

Via kontaktforældrene i skolebestyrelsen er ledelsen blevet gjort 

opmærksom på en undren eller en utilfredshed i forbindelse med 

lærerskift i tysk og orientering herom. Dette tager ledelsen til 

efterretning, men af pædagogiske årsager og hensyn til GDPR mv., 

har udmeldingen været som den har været.   
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6. Forældrearrangement i samarbejde med Holmegårdsskolen i 

Kometen 2. september 2021 (orientering, drøftelse) 15. min. 

Pt. er der ca. 110 tilmeldte og det forventes at vi ikke bliver mere end 

150. Oplægsholderen er Rune Strøm og overskriften er: ”Så tal dog 

pænt for helvede”.  

 

7. Covid-19 situationen (orientering, drøftelse) 15 min. 

Præstemoseskolen har indtil videre været heldige ikke at have elever 

der er testet positive for covid-19 efter sommerferien. Skolen 

forbereder sig dog på det og har udviklet en procedure for 

smitteopsporing. 

Skolen gør det så godt vi kan og vil være i løbende dialog med den 

kommunale smitteopsporingsenhed.  

 

8. Kort orientering om kommende byggeproces 5 min. 

Der er indkaldt til styregruppemøde på rådhuset onsdag den 1/9 kl. 

16-20 vedr. kommende nyt byggeri. 

 

9. Nyt fra 

- Forældre 

Forældrehenvendelse vedrørende trafiksikkerhed ved 

Præstemosen (vejen). Til dette er der søgt fonde til bedre 

løsninger, der afventes svar fra forvaltningen i forhold til hvad der 

skal ske her. Endvidere arbejdes der på mulige løsninger for flere 

skolepatruljer i nærmiljøet.  

- Medarbejdere 

Det går rigtig godt – stemningen er i top! I den første uge blev 

børnene i deres lokaler. De skulle lige vænne sig til at der var 

”åbnet op”. Nu er det helt normalt igen og børnene er meget 

selvkørende.  

- Ledelse 

Ansættelsesudvalget er lige ved at ansætte den nye teknisk 

serviceleder på skolen. Vores nuværende leder, Svend-Erik 

Hansen, går på pension medio september. 

 

10. Evt. 

- Ønske om rundtur på Præstemoseskolen med særligt fokus på 

faglokaler på næste SB-møde. 

 

 

Referent, 

Peter Mogensen 
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