
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat virtuelt skolebestyrelsesmøde torsdag den 27. 
januar 2022 kl. 17.30-19.00 
 

Mødelink:  
https://meet.google.com/koh-ssco-rxw 
       

Tilstede:  

      Ledelse: Thomas, Peter og Christian 

      Medarbejdere: Kristine 

      Forældrerepræsentanter: Anne, Frank, Rasmus og Malene 

       Elever: Laura 

      Fraværende: Josefine, Elisabeth, Tina S, Tina R 

 

1. Godkendelse af referat 
Referatet godkendes og Kristine er ordstyrer.  

 

2. Valg til skolebestyrelsen (drøftelse, beslutning) 
bilag 20 min. 
Samtale om hvordan valget skal foregå. 
Online valg – hvordan kan vi få stemmedeltagelsen 
op? Reklame, info om hvem der stiller op m.m.  
Det aftales i SB at vi som skole fortsætter med en 4-
årig valgperiode, hvor alle vælges samtidig for at skabe 
kontinuitet og sammenhængskraft i bestyrelsen.  
 

3. Budget 2022 (orientering, beslutning) bilag på 
mødet 20 min. 
Thomas gennemgår skolens regnskab for 2021 og 
budget for 2022.  
I budgettet for 2021 er økonomien i balance med et 
meget lille overforbrug på 0,25%. Budgettet for 2022 
viser også et samlet budget, der stort set går i 0.  
 

4. Status på genåbning og Corona-situationen 
(orientering, drøftelse) 10 min.  
Efter en del covid-19 på Præstemoseskolen i januar 
2022 er ledelsen fortrøstningsfuld omkring at flere 
elever og personaler vender tilbage efter endt sygdom 
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Side 2 af 2 

eller isolation. Personalegruppen har stået tæt 
sammen om at løfte opgaven med at undervise de 
forskellige klasser på bedste vis. Med mere end 20 
fraværende personaler om dagen grundet covid-19 har 
puslespillet været svært, men det er alligevel lykkedes 
hver eneste dag.  
 

 
5. Drøftelse på baggrund af temaaften om Røgfri 

skole 25 min. 
Christian gennemgår temaerne som skolebestyrelsen 
skal arbejde med. Det besluttes at der skal afsættes 
god tid på det næste fysiske møde i SB (i marts) til 
udvikling af dette. Derudover beslutter SB at elevrådet 
også skal involveres i dette. Dette kunne enten være 
de ældste i elevrådet eller Overbygningsrådet. Der 
tænkes i at disse råd eller det ene af dem inviteres 
med på næste SB-møde i marts. 
 

6. Byggeprojekt 5 min. 
Der er møder mellem teknik og miljø, kultur og fritid 
samt skole og uddannelse om der i højere grad skal 
tænkes i en helhedsplan end ”kun” en udbygning med 
et enkelt spor, når der skal bygges på 
Præstemoseskolen. Vi ser med spænding frem til at 
høre nærmere. 
 

 
7. Nyt fra 

 
- Elevråd – har været svært at holde møder i en tid 

med covid-19. Elevrådet vil gerne arbejde videre 
med afklaring omkring gallafesten. 

- Forældre: På SKOK-møde har det store tema 
været sikker trafik, hvor det i høj grad har handlet 
om adfærd (for både elever og forældre).  

- Medarbejdere. Holder fanen højt og forsøger så 
godt de kan. 

- Ledelse: Trygfonden har afvist en ansøgning om 
trafikkegler til mere sikker trafik ved vejene omkring 
Præstemoseskolen. 

 
8. Evt. 

 
Referent, Peter Mogensen 
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