
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat skolebestyrelsesmøde  
mandag den 7. marts 2022 kl. 17.30-19.30 
 

Mødet indledes med et besøg i skolens nye Podcast Room. 

 

1. Godkendelse af referat 
Referatet godkendes. 
 

2. Plan for valg til skolebestyrelsen (drøftelse, beslutning) 
bilag 10 min. 
Punktet skydes, da der er møde i valggruppen onsdag den 9. 
marts, hvor en plan udvikles for valg til skolebestyrelsen. 

 
3. Politisk beslutning vedr. udvidelse med et spor på 

Præstemoseskolen (orientering, drøftelse) 10 min.   
Udbygningen af Præstemoseskolen er blevet udvidet og 
scenarie 2 er besluttet i kommunalbestyrelsen. En multisal på 
størrelse med en basketbane bliver en del af udbygningen på 
Præstemoseskolen til glæde for skolen og lokalmiljøet. 
Budgettet er udvidet fra 100 millioner til 139 millioner. Ifølge 
nuværende tages udbygningen i brug august 2026.  
 

4. PræstemoseFestival (orientering, drøftelse, beslutning) 15 
min. 
Vi har tre nye musiklærere der gerne vil ”retænke” 
Præstemoseskolens forårskoncert. Det er blevet til en 
PræstemoseFestival, hvor musikken vil være det bærende 
element, men over tid vil det være med flere kreative og 
producerende fag. I år afholdes det den 9. juni fra 16-18, og der 
er ønske om at både elevråd, skolebestyrelsen samt SFO og 
klub hjælper til med dette. I år er første år, hvor vi afprøver ting. 
Herefter kan det udvikles til at gælde alle elever, forældre og 
personale samt med inddragelse og invitation til lokalmiljøet. 
 
   

 
5. Videre drøftelse på baggrund af temaften 45 min. 
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Side 2 af 2 

SB snakker om og diskuterer hvilke indsatser vi som skole skal 
gøre os i forhold til en sund og forebyggende ryge- og 
nikotinkultur blandt vores elever. Se bilag om handleplan for 
nikotinfri skoletid.  

 
 

6. Handleplan forældretilfredsundersøgelse 15 min. 
Generelt har vi en flot forældretilfredshedsundersøgelse.  
Ledelsen laver udkast til handleplaner for skole, SFO og Klub til 
næste skolebestyrelsesmøde. De forældrevalgte gennemlæser 
undersøgelsen og kommentere og/eller tilføjer til udkast på 
mødet.  

 
 

7. Kortere skoledage 10 min. 
For at dyrke kvaliteten af undervisningen ønsker lærerne og 
pædagogerne at konvertere dele af den understøttende 
undervisning til to-lærertimer. Dette arbejdes ind i 
fagfordelingen, hvor ønsket er at reducere skoledagens længde 
med en eller to lektioner ugentligt på de årgange, hvor det er 
muligt. 

 
 

8. Nyt fra 
 
- Elevråd 

o Stort ønske om at holde gallafest. 
o Ønske om at have elevråds podcast. Der arbejdes på 

dette med lærerne i elevrådet. 
- Medarbejdere 

o Der er god stemning. Personale og elever er sammen 
igen, så det er super dejligt. 

o Børnene er glade og vejret appellerer til udeaktiviteter 
og leg.  

o Der er fælles omlagt uge i uge 12 med naturfag, 
fællesskab, faglig fordybelse m.m. 

 
 

9. Evt. 
Det ønskes at skolens ledelse retter henvendelse til 
skolechefen vedrørende status på flygtninge fra Ukraine. Kan vi 
som skole gøre noget aktivt og imødekommende og bygge bro i 
forhold til eventuelt nye elever fra Ukraine). Kan vi allerede gøre 
noget nu? 

 
 

Referent. Peter Mogensen 
   
   

 


