
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Referat skolebestyrelsesmøde den 26. maj 2021 
kl. 17.30-19.00 
Mødelink: https://meet.google.com/qpg-infv-ybf 
 
Referent: Peter, bilag til pkt. 2. 
 
Tilstede: 
Deltagere: Thomas, Peter Christian, Tina (ledelse) 
Tina og Kristine (personalerepræsentanter) 
Laura og Mikkel (elevråd) 
Malene, Anne, Rasmus, Elisabeth, Josefine og Frank 
(forældrerepræsentanter) 

 
1. Godkendelse af referat 

Skolebestyrelsen godkender referatet fra sidst. 
 

2. Spørgeskema til overbygningen 6.-9. årgang vedr. trafik og 
trafikvaner, samt sammenfatning af trafikmøde (drøftelse, 
beslutning) bilag, 20 min. 
Skolebestyrelsen drøfter sammenfatningen fra dialogmøde fra 
sidste SB. Der er tilføjelser, uddybende kommentarer og 
præsciseringer, som Anne videresender til Birgitte fra Center for 
skole og uddannelse.  
 

3. Kunstuge for 8. årgang (orientering) 
Peter fortæller om en uge med kæmpe engagement fra elever, 
undervisere og ekstern købte kunstnere. Målet var i år at arbejde 
med funktionel kunst og udsmykning af Overbygningens 
udeareal. Eleverne har arbejdet med mange kunstinstallationer, 
der både har til formål at skabe stemning og muligheder på 
udearealet.  
 

4. Status på genåbning og Corona-situationen (orientering, 
drøftelse) 15 min.  
Thomas fortæller om en enkelt hjemsendelse på 9. årgang siden 
sidst. Vi arbejder stadigvæk meget koncentreret om at være i 
bobler. Elever altid og personale så meget som muligt på så få 
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klasser som muligt. Stemningen er stadigvæk god selvom alle 
trænger til at tingene bliver mere normaliserede. 
Musikskolen har givet udendørs koncert for eleverne på 
Præstemoseskolen i et 12-frikvarter. Mål at skabe stemning for 
elever og personale.  
Eleverne i Overbygningen har vænnet sig til at få nye skemaer 
hver uge. De er blevet mere omstillingsparate og fleksible i 
tankegangen siger elevrådsrepræsentanterne. 
 

5. Skoleafslutning 9. årgang: Sidste skoledag og 
Dimissionsfest (drøftelse, beslutning) 15 min. 
Vi har sparret meget kommunalt omkring hvad der er muligt for 
sidste skoledag fredag den 28. maj. I det kommunale og lokale 
samarbejde forsøger man på bedste vis at skabe forsvarlige 
rammer for at lave så festlig og sjov en dag for afgangseleverne 
som muligt. Programmet indeholder morgenmad, underholdning, 
karameludlevering, catwalk udenfor, høvdingebold og 
vandkamp. Alt i bobler som reglerne foreskriver det.  
 

6. Lejrskoler/klasserejser (orientering) 10 min. 
Det har ikke været muligt at afholde klasserejser i indeværende 
skoleår grundet covid-19-sitauationen. Udfordringen ved at 
”flytte” kolonierne til næste år er at lærernes arbejdstid ikke 
flytter med. Derfor er meldingen lige nu at kolonierne er aflyst. 
Så må vi se hvad vi sammen kan finde ud af i næste skoleår.  
 

7. Nyt fra afdelingerne 10 min. 
Overbygningen har haft nogle meget fleksible skemaer med 
projektuger, omlagte uger, kunstuge, filmprojekt, sidste skoledag 
og mundtlige prøver i engelsk og dansk for 9. årgang.  
Gruppe 2 arbejder med særligt tilrettelagte prøver både skriftligt 
og mundtligt med henblik på at gøre eleverne klar til og skabe 
bro til deres næste uddannelsesinstitution. 
Grundskolen arbejder med mange ting og skemaer, som 
forsøger at have lærerne i ugebobler, men som også tilgodeser 
at eleverne ser begge deres hovedlærere i perioder. Flere 
lærere udviser store kundskaber indenfor mange fagligheder – 
også fagligheder som de normalt ikke underviser i.  
 

8. Kort om byggeprojekt 5 min. 
Thomas fortæller om at udbygningen/ombygningen af 
Præstemoseskolen er gået i gang i forhold til idefasen. Skolen 
har mange visioner for skolens udbygning og med et særligt 
fokus på at ungdomsmiljøet for skolens ældste elever. Både 
indenfor og udenfor. 

 
9. Nyt fra 

 
- Elevråd – der tales meget om corona og trafiksikkerhed. 
- Forældre 
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o Kæmpe ros til håndteringen af maj-børnene. Savner 
at måtte komme i garderoben, men ellers er det super 
dejligt.  

o Reminder på at kontaktforældre får viden om når nye 
elever starter. Der er stadigvæk plads til forbedringer. 
Der stilles forslag om at administrationen måske kan 
være inde over. 

o Husk kontaktforældre på hver klasse som reminder 
på forældremøderne.  

- Medarbejdere 
o Det går virkelig godt med de nye majbørn. Skønne 

børn. Har været lidt ramt af sygdom grundet lettere 
sygdomstegn. Så skal folk løbe lidt hurtigere, når man 
er i bobler. Det er det samme med at få dækket 
hinanden, når man er i bobler. Matematiklærerne er 
som regel i to bobler (skiftevis fra periode til periode). 
Dansklærerne er typisk i en boble.  

- Ledelse 
o Tirsdag i denne uge havde ledelsen den halvårlige 

tilsyns- og udviklingssamtale med ledelsen fra center 
for skole og uddannelse (SKO). Her blev der bl.a. talt 
om elever i andre skoletilbud og hvad man kan gøre 
for inklusionen i Hvidovre kommune samt udvikling 
heraf. Derudover blev der talt om skolens egne mål 
som ledelsen fra SKO var meget begejstret for. Det er 
især områder som PLF, dynamiske 
funktionsbeskrivelser, fokusområder for dele af 
organisationsdiagrammer for skolen og hvordan man 
kan arbejde med faglig trivsel i inklusionsøjemed.  

o Den årlige nationale trivselsundersøgelse er sat i 
gang og slutter i næste uge. Det er en meget vigtig 
undersøgelse at få svaret ind i, så vi som skole kan få 
den bedst mulige data for hvordan vi skaber eller kan 
blive bedre til at skabe trivsel.  

-  
10. Evt. 

Rasmus 
o SKOK rapport omkring status på de enkelte skoler og 

deres fysiske rammer. Fx toiletfaciliteter og 
anbefalinger. Her var der for Præstemoseskolen to 
fokuspunkter – flere toiletter og omdannelse af store 
græsplæne til kunstgræsbane. Rasmus stiller 
spørgsmål ved om det er ”fair” at vi får dette, hvis 
andre skoler måske har større behov end 
Præstemoseskolen. Dog er det et stort problem for 
Præstemoseskolen, at skolens store græsplæne ikke 
kan benyttes særligt i vinterhalvåret hverken til 
idrætsundervisning, bevægelse, udeundervisning og 
frikvarters aktiviteter. Dette punkt gøres til et 
selvstændigt punkt på næste skolebestyrelsesmøde. 
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Thomas orienterede desuden om et tilbud fra HIF i 
forhold til at arve en lille 5- mands kunststofbane til 
den lille græsplæne (kaldet slagmarken), men har 
endnu ikke fået tilbagemelding fra rådhuset om mulig 
etablering af denne. Der følges op på sagen.  

 
 
   
 


