
Kort om skolen. 
Kastrupgårdsskolen er en folkeskole beliggende i Tårnby kommune på Amager. 
Skolen er en delvis 3-sporet. Skolen har også inklusionsklasser 0-10. klasse. 
 
Vi er cirka 788 mennesker der har vores hverdag her, og heraf er godt 708 elever. 
 
Til skolen er knyttet en SFO, som er normeret til:  
Frøen (0.-1. klasse) 135 børn 
Valhalla (2.-3. klasse) 140 børn 
Klub normeret til 80 børn. 
  
Sundhedsplejersken 
Nanna Gadsbøl 
Træffetid: Tirsdag og torsdag kl. 8.00 - 12.00 

  

Nanna træffes tirsdag og torsdag på telefon : 32 47 03 62  eller 30 76 04 50 

  

Øvrige dage kan der lægges besked på mobil: 30 76 04 50  

  

  
Sundhedsplejens tilbud på skolerne i Tårnby kommune: 

   
0. klasse: Forældre og børn inviteres til sundhedssamtale (højde/vægt, 

synsprøve, høreprøve, farvetest og motorisk screening) 

  
1. klasse: Opfølgning på BH. klasse samtalen  

  

2. klasse: Individuel opfølgning 

  

3. klasse: Sundhedssamtale med 3 elever ad gangen, højde/vægt og synsprøve 

  

4. klasse: Pigerne undervises om menstruation (2 lektioner) 

  

5. klasse: Klasseundervisning om pubertet (2 lektioner) 

  

6. klasse: Klasseundervisning om rygeforebyggelse (3 lektioner). 

Sundhedssamtaler med vægt/højde, synstest. 

  
7. klasse: Individuel opfølgning  

  
8. klasse: Klasseundervisning om prævention, ”1. gang” og sexsygdomme (3 

lektioner) 

  

9. klasse: Højde/vægt, synsprøve, høreprøve, evt. farvetest.Udskolingssamtale 

med sundhedsplersken. 



  

Hvis det skønnes, at barnet har brug for individuel opfølgning, indkaldes 

det til samtale 

  
  
Forebyggende socialrådgiver 
Tina Meyer 
Træffes på skolen tirsdage mellem kl. 11:00 - 15:00 
Kan kontaktes på telefon 10146945 tirsdage og torsdage 
  
  
  
Skolevejledere 
UU - vejleder almenklasserne 

● Charlotte Thrue Hansen 
● Kan kontaktes på mail  cth.uu.bk@taarnby.dk 

● Kan kontaktes på telefon 24467380 

Træffes på skolen: onsdage mellem kl. 10:00 - 12:00 & fredage i lige uger mellem kl. 08:00 - 
10:00. 
UU - vejleder almenklasserne 

● Kim Lanny Petersen 
● Træffes på skolen mandage kl. 08:15 - 11:30 
● Kan kontaktes på mail  klp.uu.bk@taarnby.dk 
● Kan kontaktes på telefon 30760664 

I øvrigt kan der henvises til følgende side: 
http://www.uutaarnby.dk/ 
  
UU Tårnby 
Saltværksvej 2A, 2.sal 2770 Kastrup 
Kan kontaktes på telefon 32525274 
Mandag til onsdag kl. 10:00 - 16:00 
Torsdag kl. 10:00 - 17:00 
Fredag 10:00 - 13:00 
Kan kontaktes på mail  uu.bk@taarnby.dk 
  
  
Tandplejen - Tårnby kommunes skoletandlæger 
Tandplejen er i et fælles klinikhus der ligger på Amager Landvej nr. 67-69. 
http://kg.uvtaarnby.dk/Infoweb/Indhold/Tandklinikken/Tandklinikken.htm 
  
Tandklinikkens telefonnummer: 
3250 1229 

http://www.uutaarnby.dk/
http://kg.uvtaarnby.dk/Infoweb/Indhold/Tandklinikken/Tandklinikken.htm
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