
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Referat virtuelt skolebestyrelsesmøde den 28/5 2020  
kl. 17.30-18.30 (Der indkaldes i Google Meet) 
 
Deltagelse: Thomas, Peter, Tina 
Rasmus, Malene, Josefine, Lotte og Anne 
 

1. Gradvis genåbning 6.-9. årgang  
Thomas orienterer om genåbningen for de ældste elever med brug af 
personalestue, gymnastiksale og diverse faglokaler for at få plads til alle 
elever hver dag. Genåbningen har på mange måder været spændende og 
anderledes og både medarbejdere og børn gør sig umage med at få de 
bedste skoledage i denne særlige situation. 
Målet har været at finde rum på skolens matrikel, så eleverne har kunnet 
føle at de var tilbage på Præstemoseskolen. Derfor har vi lejet borde for at 
finde inventar til alle elever på skolen. 
 
2. Opstart Maj-børn  
Opstartsmøde og selve opstarten er gået over al forventning.  
Elever og forældre er glade. Personale og ledelse havde lavet en intro 
video, så børn og forældre kunne få en god og tryg oplevelse inden den 
fysiske opstart. Eleverne er inddelt i fem basisgrupper der hver har to 
voksne tilknyttet. Om eftermiddagen samles dele af grupper for at 
eleverne ikke er alene og derved kan være trygge og sociale. 

 
3. Fagfordeling skoleåret 2020/21 
Vi har haft en usædvanlig fagfordeling, da vi ikke har kunnet mødes som 
normalt. Derfor har meget af sparringen foregået en til en eller virtuelt. Vi 
har nu landet fagfordeling, opgaveoversigter og er godt i gang med 
skemalægning for den kommende/nye afdelingsstruktur med en 
grundskole og overbygning. 
Der arbejdes på en pædagogisk overnatning med arbejde med MBTI, JTI 
og arketyper for at få viden om sig selv og hinanden i fremtidens nye 
samarbejder og som kickstart på den nye afdelingsstruktur.  
 
4. Nye ansættelser 
Vi har ansat tre nye medarbejdere til afdeling overbygningen.  
Her har vi ansat en dansk/billedkunstlærer og to matematikvejledere. 
Vi har endvidere slået den sidste lederstilling op for SFO/klub med opstart 
den 1. august.  
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5. Afslutning for 9. årgang, herunder sidste skoledag og dimission 
den 24/6 

Der afholdes både dimission og sidste skoledag onsdag den 24. juni. Her 
forsøger vi kommunalt og lokalt at skabe de bedst mulige rammer for at 
vores 9. klasser får den bedste afslutning efter 10 år på 
Præstemoseskolen. Derudover laver vi skriftlige øveprøver for alle vores 
9. klasser for at forberede dem på fremtiden i deres respektive 
ungdomsuddannelser. 8. klasserne har terminsprøver, så de vænnes til de 
skriftlige prøver.   

  
6. Nyt fra 

- Forældre 
Forældreaften/oplæg med Rune Strøm er sat på standby.  
Der skal søges et nyt skolebestyrelsesmedlem for Lotte Velling. 

- Ledelse 
SFO tilslutningen efter genåbning bliver større og større med 
mere end 100 elever hver eneste dag. 
Klubben åbner også, da efterspørgslen er stor. 
Vi arbejder på at skabe et nyt overbygningsmiljø i den nye A-fløj, 
hvor der både arbejdes med ude- og indearealer. 

 
Evt. 
- Ny elev i klassen besked fra lærere/ledelse til kontaktforældrene. 

Det er en aftale som skal huskes.  
 
 
Referent. 
Peter Mogensen 
   
 


