
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Referat skolebestyrelsesmøde onsdag den 17. juni 2021 
kl. 17.30-19.00 
 
Deltagere: Thomas, Peter Christian, Tina (ledelse) 
Tina og Kristine (personalerepræsentanter) 
Laura (elevråd) 
Malene, Anne, Rasmus, Elisabeth og Josefine (forældrerepræsentanter) 

 
1. Godkendelse af referat 

Referatet er godkendt 
 

2. Udviklingsplan for skolernes læringsrum og fysiske rammer fra 
Skok (drøftelse) 15 min. 
Rasmus orienterer omkring indholdet. 
• Længerevarende forløb, hvor der er arbejdet og inspiceret rundt på 
alle skoler i Hvidovre. 10-årsplan. Proces har været i gang siden 17 
• SKOK har arbejdet på at prioritere hele det store katalog og vælge 
hvad der skal arbejdes på først. 
• SKOK udgiver anbefaling af rækkefølge. 
• Opmærksomhed på at vi i solidaritet må kigge på hvor der er det 
største behov og ikke kun med Præstemoseskoleøjne 
• Alle vender tilbage med at toiletter er det absolut vigtigste. - arbejde 
med begrebet: “toiletmiljø”, som gør det trygt at gå på toilettet. 
• Badeforhold ift halfunktioner. 
• Anbefaling at der arbejdes på etablering af flere haller i samarbejde 
med FOK Kigge på den vigtige diversitet ift læringsmiljøer. - også 
indtænke de nye udearealer, når vi taler om læringsmiljøet 
Madordning på skolen - noget som er med i pipeline, når man kigger 
på fornyelse af skolerne. 
• Gode diskussioner i SKOK, men det er uvist hvad det ender ud i – 
måske udsættes indsatserne, ind til budget for 22 er fastlagt 
• Rasmus rundsender kataloget. 

 
3. Nyt efter besøg på skolen vedr. udvidelse af 

Præstemoseskolen med 1 spor (orientering) 10. min 
Orientering om fysisk byggemøde, hvor Thomas, Peter og Sven-Erik. 
Fint med rundvisning og forståelse for at vi reelt set er en skole med 3 
spor, allerede. God proces, fordi de får øje på skolens potentiale og 
udfordringer omkring faglokaler. 
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Side 2 af 3 

• Indtænke et egentligt campusområde/miljø for de ældste årgange - 
det er ledelsens vision - det vil også skabe mere plads til resten af 
skolens elever. 
• Projektplan med styregruppe, projektgruppe, brugergrupper med 
mere - studieture til andre skoler/kommuner, for at blive klogere på 
konceptet. 
• Fast punkt i de kommende mange år. 

 
4.  Forslag til datoer for skolebestyrelsesmøder kommende 

skoleår: 26. august 2021, 28. september 2021, 24. november 2021,  
27. januar 2022, 7. marts 2022, Rettet til 28. april 2022, 24. maj 
2022, 16. juni 2022 (Beslutning) 5 min. 
Datoerne godkendes. Hvis der tegner sig et billede af for manges 
mulige fravær, så kigger ledelsen på ændringer af datoerne.  
 

5. Fagfordeling og skemalægning (orientering, drøftelse, 
beslutning) 20 min. 
Ledelsen fortæller om en god proces fra januar til maj. Med 
pensioner og naturlige opsigelser sent på året, har ledelsen og 
ansættelsesudvalgene haft travlt. Det er gået super godt og 
skolen mangler kun at ”lande” den sidste stilling. 

 
6. Invitation til inspirationsmøder ”Et sundt skoleliv” (bilag) 5 

min. 
Center for skole og uddannelse vil gerne invitere 
skolebestyrelserne fra de forskellige skoler til inspirationsmøder 
om et sundt skoleliv. Følgende datoer afholdes de to møder på:  
18/11-2021 – 18.30-20.30 (alle kan) 
28/4-2022 – 18.30-20.30 (alle kan på nær en) 

 
7. Forældrearrangement med Holmegård (drøftelse) 10 min. 

Der arbejdes med Holmegaard om mulig ændring af dato, da 
arrangementet ligger meget tidligt i et nyt skoleår efter covid-19 
og hvor der kan være tvivl om regler m.m. Anne arbejder med 
formanden for skolebestyrelsen om dette.  
 

8. Nyt fra 
 
- Forældre 
- Medarbejdere 

o Der arbejdes godt med maj-børnene. Stemningen er i 
top. Pædagogerne og eleverne er glade. Opstarten 
har været god siger forældrene og opstartsmøderne 
har været imødekommende, hyggelige og 
informative. Børn og forældre bliver mødt positivt 
altid.  

o Virtuelle stormøder har været svært men fagfordeling 
er landet og er landet godt efter en virtuel og lidt 
besværlig proces for lærerne. 

- Ledelse 



 

Side 3 af 3 

o Ledelsen på Præstemoseskolen har et års 
fødselsdag. 

o Der har været et hårdt år og ferien er tiltrængt men 
det er godt utrolig godt med et super personale, glade 
elever og stor opbakning fra forældregruppen.  

o Vi vil gerne åbne op for mere normale rammer efter 
ferien for bl.a. elev initiativer. 

o SB vil meget gerne arbejde videre med forældre uden 
for skolen om morgenen, da der opleves en stor 
elevtrivsel og en god udvikling af elevernes 
selvstændighed. 

o Ledelsen har sammen med lærerne, TR og AMR 
landet en aftale for at de klasser, der ikke kom på 
koloni i indeværende skoleår kommer afsted i næste 
skoleår. 

o Tina fortæller om SFO og klub. De første uger af 
sommerferien er eleverne fortsat sammen i grupper. 
Herefter så åbnes der fuldt op for SFO’en og for 
forældre, da der ikke er mange børn (dette starter 
mandag i uge 28).  
Der er tildelt ekstra midler til klubmedlemmerne i 
sommerferien. Her vil eleverne blive inviteret på 
forskellige ture henover sommerferien. 
 
 
Tak for dette skoleår og god sommer til alle. 
 
 

Referent,  
Peter Mogensen 
  
 
 
   
 


