
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat skolebestyrelsesmøde  
Onsdag den 24. maj 2022 kl. 17.30-19.30 
 

Til stede: 

Ledelse: Thomas, Peter, Christian og Tina 

Medarbejdere: Kristine 

Forældre: Frank, Elisabeth, Anne og Malene  

Elever: Rasmus og Laura 

 

1. Godkendelse af referat 
Referatet godkendes.  

 
2. Status valg til skolebestyrelsen (orientering) 5 min.  

Vi har fået en ny skolebestyrelse med fem tidligere 
medlemmer og et nyt medlem.  

 
3. Forslag til datoer for skolebestyrelsesmøder 

skoleåret 2022/23: 16/8, 21/9, 24/11, 24/1, 8/3, 26/4, 
22/5, 13/6 (beslutning) 10 min. 
Datoerne er godkendt dog ændring fra 27/4 til 26/4. 

 
4. Sundhedshandleplaner ifb. Sundt skoleliv (videre 

drøftelse) 15 min. 
Christian redegør for handleplan og taler ind i at vi som 
skole har afholdt møde med Sundhedscenteret om at 
lave indsatser og møder for både elever, forældre og 
personale. Der er Sundhedskaravanen på 8. årgang 
(kommer omkring alt som karruselprincip), tænkning om 
rygning/snus og lignende på 7. årgang (specifikt). 
Derudover tales der om et lignende tiltag i forhold til 
alkohol (specifikt). Der udvikles løbende på den 
samlede sundhedspolitik for Præstemoseskolen, som 
SB kan tilgå via vores arbejdsmappe på googledrev. 

 
5. Ønske om at smartwatches bliver en del af vores 

princip/retningslinje vedrørende mobiltelefoner 
(orientering, drøftelse, beslutning) 20. min. 

Hvidovre Kommune, M Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre 

  

Hvidovre Kommune 

M Bechs Alle 122 

2650 Hvidovre 

 

Center for Skole og Uddannelse 

Præstemoseskolen 

Skoleleder:  

Thomas Duelund Gravsen 

 

Mobil: 7228 2812 

 

E-mail: tgq@hvidovre.dk 

Afd. e-mail: 

praestemoseskolen@hvidovre.dk 

praestemoseskolen.skoleporten.dk 

 

Dato: 24. maj 2022 

 

Rådhusets åbningstider: 

 

Mandag-onsdag: 10:00-14.30 

Torsdag: 13:00-17.30 

Fredag: 10:00-13.30 

 



Side 2 af 3 

Der er stor opbakning til dette i SB. Smartwatches 
bliver i kommende skoleår sideholdt med 
mobiltelefoner. Aflevering når skoledagen starter og 
udlevering når skoledagen slutter. Ledelsen foreslår at 
alle afdelinger får dette på førstkommende dagsorden, 
så vi kan få status på hvad der er af aftaler. 

 
6. Retningslinjer om kommunikation på Aula 

(drøftelse) 20 min. 
Vores kommunikationspolitik for brug af Aula er tydelig. 
Aula er til korte og informative beskeder, der er 
skolerelaterede. Aula er ikke et socialt medie.  
Aula er ikke til større debatter og meningsudvekslinger. 
Ej hellere alkohol eller rygepolitik. Slet ikke i fælles 
debat mellem forældre og elever. Det er vigtigt at 
forældre har debatten i det fysiske rum, og at de har 
denne løbende henover alle årene i Overbygningen.  

 

7. Forældrearrangement med Søren Østergård i 
samarbejde med Holmegårdsskolen (orientering, 
drøftelse) 10 min. 
Ungdomskultur - forståelse af det at være ung i dag og 
forståelsen fra en voksen. Malene og Anne kigger på 
invitation. Skolen står for vand og peanuts. 
 

8. PræstemoseFestival (orientering, drøftelse, 
beslutning) 15 min. 
Invitation og kommunikation sendes ud.  

 
9. Næste skoleårs planlægning (orientering) 10 min. 

Der fortælles om en god fagfordeling og om at v har det 
mandskab vi skal bruge til kommende skoleår. 
Skemaarbejdet er i gang. 
 

10. Orientering om sidste skoledag og dimission 2022 
5. min. Det var en fantastisk sidste skoledag. 
Afgangseleverne var eksemplariske. 
 

11. Nyt fra 
- Elevråd. Gallafesten gik helt fantastisk. Der var 119 

deltagende elever og der har aldrig været over 100 
før. Stemningen var god. 

- Medarbejdere. Kristine og Linea var til skolernes 
skakdag i Kolding med 27 elever. Det var en helt 
fantastisk dag. 1. maj børnene er startet.  

- Ledelse. Sidste skoledag bliver næste år til en 
omlagt dag.  

 
12. Evt. 



Side 3 af 3 

Vi aftaler at vi på næste SB-møde skal tale om to 
punkter: 
- Kontaktforældre på SB-møder (hvad skal der siges) 
- SB’s skriv til nye forældre 
- Malene ønsker punkt om uge 6 
 

 

 

   

   

 


