
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Referat skolebestyrelsesmøde den 27. januar 2020 
kl. 17.30-20.30 
 
Fraværende: Frank, Malene, Bella og Döndünur 
Referent: Peter 

 
1. Godkendelse af referat fra den 5/12 2019 

Referatet godkendes. 
 

2. Ansættelse af ny souschef, Faglig leder 6.- 9. årgang samt 
gr. 2, orientering- 20 min. 
Thomas orienterer om ansættelsen af Peter Mogensen og taler 
om ansættelsen af den næste i ledelsen, faglige leder for 1.-5. 
klasse samt gruppe 1. Målet er ansættelse pr. 1. maj. I SB 
besluttes det at Josefine igen er repræsentanten til denne 
proces. 

 
3. Skiltning af skolevej, henvendelse til kommunen, 

drøftelse/beslutning- 15. min. 
Målet er få et møde med Per fra kommunen, hvor SB vil vise 
ham nogle af de udfordringer, som der er vedrørende sikker 
trafik omkring Præstemoseskolen. I udvalget er Anne, Elisabeth, 
Josefine og Thomas. Lotte lukker aftalen med Per. Forslag om 
mandag morgen 7.45 og en time frem. 

 
4. El-løbehjul problematik, orientering/drøftelse/beslutning - 

15. min. 
Der arbejdes på en udendørs parkeringsløsning. Indtil da kan de 
parkeres udenfor på eget ansvar. Dette er en anbefaling fra SB. 
Teknisk service sættes i spil og sparring med naboskolernes 
anbefales. 

 
5. De nye fraværsregler ift. brev om fritagelse fra 

undervisning, orientering- 15 min. 
Det besluttes at det eksisterende skriv beholdes og sendes med 
til forældre/elever, der får godkendt deres ferie af en uges eller 
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længere tids varighed. SB beslutter at informere om de nye 
fraværsregler ved især ulovligt fravær med 10 og 15 %, ved 
forældremøderne i starten af det nye skoleår. 

 
6. Aula, Status og henvendelser, drøftelse- 20. min. 

Peter fortæller om en kontaktbog light udgave som lærerne skal 
arbejde med fra 1. april 2020 (præsenteres på PR 2. marts). De 
enkelte klasselærere vil informere forældrene i de forskellige 
klasser, når denne kontaktbog er oprettet. 

 
7. Indhold af kontaktforældremøde i februar, 

drøftelse/beslutning 20 min.  
Peter undersøger hurtigst muligt om gruppen er oprettet i Aula 
for alle kontaktforældre. Dette er der styr på senest mandag den 
3. februar. 
Ny dato skal aftales. Påtænkes i marts/april. 
Planlægningsgruppen mødes for at planlægge dette onsdag den 
19. februar hos Rasmus kl. 19.30.   

 
8. Info. om fælles forældrearrangement med 

Holmegårdsskolen, orientering 10 min. 
Rune Strøm er booket og det påtænkes at tage hans oplæg om 
kommunikation og konflikthåndtering. Thomas (skoleleder) taler 
med Holmegårdsskolens skoleleder Stine, om hvilken skole det 
skal foregå på. Dato: 3. september 2020.  
SB sørger for øl og sodavand. 

 
9. Nyt fra 

- Elevråd 
- Forældre 

 
- Medarbejdere 

3. årgang på Musikskolen 
Matematikkens dag 
Aktiviteter i SFO 
Udfordringer i SFO med ind- og udkrydsning efter Aula 
 

- Ledelse 
Budget på næste møde 
Borgmesterbesøg til Grønt Flag 
SB bakker op om studiedag for lærerne den 9/3 
Orientering om skruktur proces 
Præstemoseskolen har ansøgt den grønne pulje 

 
10. Evt. 

 
 
   
 


