
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Referat skolebestyrelsesmøde den 24. november 2021  
kl. 17.30-19.30 
 
Til stede: 
Thomas, Peter, Christian, Tina (ledelse) 
Tina (medarbejderrepræsentant) 
Laura og Rasmus (elevråd) 
Malene, Anne, Rasmus, Elisabeth (forældre) 
 
Ikke til stede: 
Kristine (medarbejderrepræsentant) 
Josefine og Frank (forældre) 
 

 
1. Godkendelse af referat 

Referatet godkendes. 
 

2. Status på Covid-19 situationen (orientering) 10 min. 
Vi har indtil videre haft relativt få smittede i forhold til flere af 
vores kommuneskoler. Ledelsen har skrevet ud til både forældre 
og personaler om retningslinjer, der har til hensigt at mindske 
eventuel smitte.  
 

3. Udlån af lokaler på skolen til trivselsarrangementer 
forældrearrangementer uden deltagelse af personaler 
(orientering, drøftelse, beslutning) 30 min. 
SB taler om at det er en god ide og at SB laver en guide til 
kontaktforældrene, så de kender procedure ved ønske om 
bookning af lokaler. Det aftales endvidere at det er mødesalen 
og de to gymnastiksale, som man kan booke. 
 

4. Efter trafikmøde 2 (orientering, drøftelse) 15 min. 
Der tales ud fra slideshow fra trafikmøde nr. 2. 
Der tales om afsætning af elever andre steder end på M. Bechs 
Alle. Dog er der stadigvæk positive følgevirkninger af tiden med 
covid-19 i forhold til at forældre afleverer deres børn hurtigere. 
Det gør forældre stadigvæk.  
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Side 2 af 3 

Forslag om følgevenner (gammel ordning) og følg-ind elever (der 
følger elever ind på skolen). Begge forslag er dog svært i en tid 
med covid-19.  
 

5. Udkast til princip vedr. fritagelse for undervisningspligt ved 
udøvelse af eliteidræt eller musikskole mv. (bilag) (drøftelse, 
beslutning) 20 min. 
Principperne diskuteres (se bilag) og godkendes af en enig 
skolebestyrelse.  
 

6. Årshjul 20 min. 
Et udvalg i SB arbejder på et udkast til et nyt årshjul, som tages 
på næste SB-møde.  
 

7. Nyt fra 15 min. 
 
- Elevråd 

o Elevrådstur 
 Cykelparkering: opfordring til 3.-5. klasse  
 Gallafest (tidspunkt i forhold til covid-19) 
 Mobilfriskole – nye regler 
 Julehyggearrangement (17/12) 
 Vandautomat 

 
- Forældre 

o Møde med de andre SB-bestyrelser i kommunen om 
sundt skoleliv herunder røgfriskole. Der skal 
udarbejdes principper for dette i SB og det tages som 
punkt på næstkommende møde i januar. Næste 
temamøde er om bevægelse i marts. 

o Repræsentant skal vælges. Det gør vi på næste SB-
møde i januar.  

 
- Medarbejdere 

o Der er god stemning i personalegruppen. Der tænkes 
igen i en slags bobler på SFO og der forsøges at gøre 
det så normalt og hyggeligt som muligt. Ved sygdom 
løber personalet stærkt. Pædagogerne havde 
teambuildingsaften og det var super lærerigt, 
hyggeligt og sjovt – det rystede personalet super godt 
sammen. Der er projektuger i Grundskolen i uge 47 
og i Overbygningen i uge 48 klassevis.  

 
- Ledelse  

o Budget og regnskab: som det ser ud lige nu går vi ud 
af 2021 med et overskud på 2%. Kontraktsummen for 
almen skoledelen for 2022 ser nogenlunde ud som i 
indeværende skoleår.  



 

Side 3 af 3 

o Forslag til foredragsholder Søren Østergaard i næste 
skoleår. Peter kigger på datoer for næste skoleår – 
forslag om 1. eller 2. torsdag i oktober 2022. 
 
 

Referent, 
Peter Mogensen 
   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tak for din henvendelse vedr. lån af skolens lokaler i forbindelse med et 
trivselsarrangement i klassen. 
 
 
Det er muligt at booke skolens lokaler, men vi som skole har ikke noget med 
formidlingen at gøre. I stedet kan du rette henvendelse til Dorthe Lauridsen 
fra Hvidovre Kommune Kultur & Fritid på tlf.: 3639 3282 eller mail: 
dla@hvidovre.dk 
 
Der vil du kunne blive oprettet som bruger og få godkendt dit arrangement. 
 
De tilgængelige lokaler er de 2 gymnastiksale og mødesalen. Bemærk, at det 
kun er muligt at booke lokaler til arrangementer, der gælder for hele klassen. 
 
På dagen for jeres arrangement vil I blive lukket ind af Hvidovrevagten, som 
kan kontaktes for nærmere aftale på tlf.: 8030 8353. Det er også 
Hvidovrevagten, der skal låse af igen efter arrangementet. 
 
God fornøjelse med jeres trivselsarrangement! 
 
De bedste hilsner, 
På vegne af ledelsen og skolebestyrelsen 
 
 
Anne Andersen & Thomas Duelund Gravsen 
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Princip: Opfyldelse af undervisningspligten uden for skolen ved udøvelse af eliteidræt 
eller deltagelse i musikskole (Fritagelse for undervisningspligt) 
 

Formål  

Opfyldelse af en del af undervisningspligten ved en musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse skal 

tilgodese elever, der går på musikskole, og elever med særlige idrætstalenter, så de kan dygtiggøre sig 

og udfolde talent inden for disse områder.  

 

Folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i § 33, stk. 9: ”Efter anmodning fra forældrene, jf. § 54, kan skolens 

leder tillade, at en elev i begrænset omfang opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning 

i en kommunal eller statsligt støttet musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening.” Og i 

§ 44, stk. 2, at ”Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om […] 2) 

adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale 

musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening, jf. § 33, stk. 9.”  

 

Mål 

Muligheden for at fritage elever efter anmodning fra forældrene, skal som hovedregel gælde for elever 

der udøver idræt på eliteniveau, som kræver så meget træning, at det ikke er muligt at deltage i dele af 

skolens undervisning. 

Elever der går på den kommunalt støttede musikskole eller deltager i anden musikundervisning på højt 

niveau, som kræver så meget træning/undervisning, at det ikke er muligt at deltage i dele af skolens 

undervisning. 

 

Forældrenes ansvar  

Forældrene søger det bedst mulige samarbejde med skolens personale om at sikre, at eleven kan følge 

med i skolearbejdet. Det er forældrene der har ansvaret for at eleven får den rette og relevante 

undervisning i det/de pågældende fag, som eleven er blevet fritaget for.  

Forældrenes henvendelse om fritagelse til eliteidræt og musikskole skal vedlægges dokumentation for 

elevens engagement i en idrætsforening/musikskole.  

 

mailto:praestemoseskolen@hvidovre.dk


 

Skolens ansvar 

Skolen giver som udgangspunkt tilladelse til at elever, der går på en kommunalt eller statsligt støttet 

musikskole eller træner idræt målrettet mod og med potentiale til at deltage i sit specialforbunds bedste 

række inden for sin aldersgruppe på regionalt eller højere niveau. Dette skal dog altid vurderes 

individuelt i forhold til barnets faglige, sociale og personlige trivsel og niveau.  

 

Skolen og forældre sørger for, at der indgås en aftale mellem forældre og relevant personale, om elevens 

mulighed for at følge med i skolearbejdet.  

Skoleledelsen kan bede forbund/klub/forening om udtalelse og dokumentation. Skolen, eleven og 

forældrene evaluerer fritagelsen i fællesskab mindst en gang årligt, eller når skole, elev eller forældre 

finder anledning til det.  

 

Skolebestyrelsen fører tilsyn med princippet ved orientering og evaluering fra skoleleder.  

Besluttet på skolebestyrelsens møde 24. november 2021



- Intro	ved	Rene.
- Rygning,	bevægelse,	mad,	rusmidler	- indsatser	over	de	næste	par	år.

Forvent	at	det	tager	9	måneder	at	implementere	en	ny	retningslinje
- Vi	skal	prioritere	indsatsen/arbejdet	med	de	fire	indsatsområder.

Oplæg	ved	Helle	Stuart.	
Målet	er	at	have	en	røgfri	generation	i	2030

Historisk:	
Brug	af	cigaretter	faldende,	men	forbruget	af	nikotinholdige	remedier	er	stigende.	
- Ikke	tilladt	at	ryge,	dampe,	snuse	eller	indtage	nikotinholdige	substanser.

- Vi	starter	tidligst	i	verden	med	at	ryge	første	gang	16,4	år	i	snit.	- det	handler	herefter	også	
om	at	vi	ofte	ser	at	det	medfører	et	egentligt	misbrug	af	hash	og	andet(min	egen	
kommentar)

- Stort	skyggetal	ift	indtagelse	af	røgfri	tobak	- det	er	flest	drenge	og	mænd	der	bruger	det	
dagligt.

- Man	skifter	mellem	brug	af	forskellige	produkter,	set	ift	om	du	er	i	private	sfærer,	eller	om	
du	er	på	job/	i	det	offentlige	rum	- om	du	lige	er	vågnet,	har	spist/andet

- Mere	end	hver	4	mellem	15-29årige	bruger	nikotinprodukter	dagligt	i	DK	

Det	er	et	udbredt	problem	på	skolerne,	at	eleverne	tager	snuspakker	i	pauserne/frikvartererne,	
og	at	det	hænder	at	de	tager	for	meget,	og	så	bliver	forgiftede.

Angst,	depression		og	andre	neurotiske	udfordringer,	kan	forstærkes	ved	brug	af	nikotin

De	fleste	reklamefremstød	for	nikotinpræparater	henvender	sig	til	unge	mellem	14-20år.	

- Unge	ønsker	regler
- Voksne	der	griber	ind
- Værdsætter	lærere/voksne,	der	hjælper	dem(selv	om	de	synes	det	er	nederen).

Det	er	ledelsen	der	i	samarbejde	med	skolebestyrelsen,	der	skal	tage	fat	i	problemet.
- Tydelige	regler
- Tydelige	sanktioneringer	
- Inddrag	skolebestyrelsen	og	elever	om	bl.a.	sanktioner	og	mulige	aktiviteter	i	pauser	i	løbet	

af	skoledagen.	

Det	forebyggende	arbejde	med	det	her	punkt,	hører	ind	under	§7	fagene	i	skolen.
- Gør	brug	af	SSP

- Rygestopeksperter

- Stoplinjen:	https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=
2ahUKEwig15LWpK70AhXHQ_EDHTiOCbcQFnoECAUQAw&url=https%3A%2F%
2Fwww.cancer.dk%2Fsnusfornuft%2Fvil-du-stoppe%2F&usg=AOvVaw1
_MAq2ab43Fd6nS2NBn81V

- Opmærksomhed	på	opgaven	og	udfordringen
- MATERIALER:

○ Xhale:	https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=
2ahUKEwiG5evvpK70AhWtQvEDHai3A0MQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%
2Fxhale.dk%2Fsystem%2Fhvad-er-xhale%
2F&usg=AOvVaw0Hku6ntkPMZwNZdPD08bcf

○ 12	myter	om	snus:	
○ Snus	fornuft:	https://www.google.dk/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=
2ahUKEwjdqoe5pK70AhWdQvEDHUR4AksQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%
2Fwww.cancer.dk%2Fsnusfornuft%2F&usg=AOvVaw08xTFUsiuZ0h37JC4Ga8HT

○ Stoplinjen

○ Www.Xit-web.dk/

§ https://www.xit-web.dk/fileadmin/user_upload/documents/XIT_haefte_
2020.pdf

§ http://www.opiroeg.dk/

§ https://www.xit-web.dk/fileadmin/user_upload/documents/Roegfri-aftale_A4
_final.pdf

§ https://www.xit-web.dk/kom-i-gang-med-xit/film-om-xit/

§ https://www.xit-
web.dk/fileadmin/user_upload/documents/PPT_til_foraeldremoeder.pptx

§ https://www.xit-
web.dk/fileadmin/user_upload/documents/Dialogkort_til_foraeldremoeder.pd
f

§ https://www.xit-web.dk/fileadmin/user_upload/documents/Klassens-faelles-
roegfri-regler-A4-FINAL2.pdf

§ http://www.xn--rgfrifremtid-vjb.dk/foraeldre

§ https://webshop.cancer.dk/pjecer-og-
information/forebyggelse/rygning/2589/katalog-roegfri-skoletid-i-grundskolen

§ https://www.sdu.dk/da/sif/rapporter/2020/roegfri_skoletid

Vi	er	nysgerrige	på	hvor	udbredt	problemet	er	på	Præsten?
- Kan	vi	lave	et	“Ringsted	forsøget”	på	vores	ældste	klasser,	for	at	se	om	vi	reelt	set	har	den	

udfordring,	eller	om	vi	skal	arbejde	på	det,	forebyggende.	

- Opmærksomhedspunkt	på	ungdomsprojektet	i	Hvidovre	kommune

- Se	på	om	vi	kan	gøre	yderligere	tiltag	ift.	At	sikre	at	alle	reagerer	ud	fra	“Tivolireglen”

- Usikkerhed	ift	hvornår	man	som	ansat	i	klub/skole,	skal	ringe	til	en	familie,	hvis	man	ser	
dem	tage	snus/ryge	kontra	drikke.	

- Er	det	bedst	at	man	giver	dem	muligheden	for	at	de	selv	kan	fortælle	forældrene	det,	eller	
at	vi	gør	det	- og	så	give	dem	en	karensperiode	på	24	timer.	(Skærpet	tilsyn	og	
værdispringsreglen).	

- Bibringer	det	at	tab	af	tillid,	hvis	man	tager	så	meget	affære?	
○ Tage	det	op	på	et	forældremøde,	hvor	man	taler	ind	hvad	der	kan/skal	ske,	hvis	man	

bliver	taget	i	at	bruge	nikotinpræparater.	

Anbefalinger/indsatser	i	fremtiden.	
- Vi	skal	arbejde	med	at	skabe	et	overordnet	”principkatalog”,	med	underliggende	afsnit	om	

de	forskellige	områder,	hvor	vi	har	lavet	principper.	
- Gør	brug	af	alle	de	ting,	der	allerede	er	ude	at	gå,	set	ift.	Indsatser	for	at	oplyse	eleverne	i	

skolen.	
- Arbejde	med	en	årlig		Temadag/Tematime,	hvor	vi	kommer	rundt	i	alle	klasser.	

○ Ungdomsskolen	laver	et	oplæg,	man	kan	bestille.	

○ Lave	en	aftale	med	Helle	om	at	han	kommer	ud	og	laver	oplæg	for	både	elever,	
forældre	og	medarbejdere	

○ café	møde,	med	brug	af	dialogkort.	Gerne	med	plenumoplæg	og	så	ud	i	egne	klasser	
til	forældremøder

○ Finde	tydelige	unge,	som	kan	komme	ud	og	lave	oplæg

○ Ringsted/gruppepressnakken/Kender	du	de	andre?

○ Forældreinvolvering	- starte	med	at	udbrede	det	på	kontaktlærermøderne,	som	
opstart	- ved	hjælp	af	dialogkortene,	som	er	sat	ind	som	link,	højere	oppe	i	notatet.

○ Arbejde	med	klassekulturen	og	bearbejde	hvad	der	er	sejt?	- Redefinere	opfattelsen	
af	dette(Anne	kan	uddybe:-))

○ Vi	skal	som	skole	være	oplysende,	ikke	for	meget,	men	tilpas.

○ MØDE:	Det	skal	sættes	på	som	hovedpunkt	til	den	27/1.	Hvor	vi	alle	har	læst	op	på	
opgaven	og	har	kigget	på	det	indklippede	links.	

○ Der	skal	udarbejdes	et	princip,	men	på	baggrund	af	de	erfaringer	vi	kan	få	frem	i	
lyset	- ikke	til	vedtagelse,	før	end	vi	er	tilfredse	- ved	hjælp	af	elevrådet	og	
repræsentanterne	i	SB

○ Indarbejde	det	i	skolens	sundhedspolitik	- I	samarbejde	med	elevrådet.

○ Sikre	os	at	der	er	tale	om	et	forbud	af	nikotinpræparater,	og	ikke	kun	beskrive	
forbuddet	mod	tobaksprodukter

Fælles-elevrådet	ift.	At	lave	en	fælles	indsats(Lis	Apitz	foreslår	det)
§ Product	placement	som	projekt	hvor	alle	arbejder	med	at	gennemskue	hvordan	

de	store	firmaer	påvirker	de	unge	- og	kan	man	overhovedet	stole	på	Google?

○

- Rene	opsummerer:	det	er	hjemmene	som	har	den	primære	opgave	med	at	påvirke	deres	
børn.	Skolen,	foreninger,	klubber	med	mere,	har	- og	vil	altid	have	en	supporterende	
funktion,	men	ansvaret	ligger	altså	hos	familierne.	
○ Gælder	også	søvn,	mad	og	alt	mellem	himmel	og	jord.

UCN	på	Nygårdsvej	bruger	“Tivolireglen”,	som	fordrer	at	man	skal	reagere	på	alt	der	rør	sig,	inden	
for	3meter	af	dem.	Så	hvis	de	ser	en	elev	tage	snus,	så	skal	man	reagere.(Christian	har	bestilt	
materialet)
Materialet	som	de	benytter	i	Brøndby	er	det	her:
- https://rygestopkonsulenterne.dk/

- https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/rygestop/hjaelp-til-rygestop/ny-
ekvit/?
gclid=Cj0KCQiAkNiMBhCxARIsAIDDKNVBVXrIGwdgSnVK_l6khizOijRBUVY0DBpwX_z2d6ziVu
3uwsP3ac0aAqiLEALw_wcB

- https://myteromsnus.dk/jeg-stopper-med-at-snuse-anytime/

Ide:	det	kunne	være	vi	skulle	starte	med	en	egentlig	brugerundersøgelse	på	skolen	- anonymt,	og	
samtidig	patruljere	lidt	for	at	se	om	der	er	elever,	der	smider	pakker,	rundt	om	på	skolen	og	
udenfor	matriklen

18-1-21	Sundhedsaften	omkring	røgfri	skoletid
torsdag	den	18.	november	2021 18.50
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