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Tårnby Kommune 
Kastrupgårdsskolen 

 

 

1. Værdiregelsæt for Kastrupgårdsskolen og 
Kastrupgårdsskolens SFO. 

 

Skolens værdigrundlag er – fælles med andre folkeskoler og skolefritidsordninger i Danmark – 
åndsfrihed, ligeværd, demokrati, dansk kultur, frihed og folkestyre. 

 

Skolebestyrelsen har valgt at lægge vægt på værdierne: 

 Glæde & engagement 

 Respekt & ansvarlighed 

 Tryghed  

 Fællesskab, herunder samarbejde og partnerskab 

 Mangfoldighed 

 Dygtighed og faglig indsigt 

 Tradition 

 

Vores værdier 
 

Uddybning: 

 
Hvad vi forstår ved værdierne 
og hvad de skal fremme 

Værdierne i 
dagligdagen 

Glæde og 
engagement 

Glæde og engagement 

kendetegner hverdagen på 

Kastrupgårdsskolen, både for 

elever, lærere, pædagoger og 

forældre. 

 

Glæde og engagement fremmer 

læring, sammenhold og 

fællesskab, og giver en stærk 

skole, hvor det er rart at komme 

hver dag. 

Det betyder, at: 
 

● Eleverne: Møder udhvilede op til 
undervisning – til tiden 
 

● Personalet: Har fokus på hvad der 
giver glæde og engagement, både 
for dem selv og i samvær med 
børnene 

 
● Forældrene: Udviser aktiv interesse 

for skolen og støtter barnet i dets 
skolegang 
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Respekt og 
ansvarlighed 

Vi udviser respekt og ansvarlighed 

i forhold til hinanden og de fysiske 

rammer på Kastrupgårdsskolen.  

Vi udviser respekt og ansvarlighed 

i forhold til det omkringliggende 

samfund, de demokratiske værdier 

og naturen.  

Denne ansvarlighed og respekt 

fremmer faglighed, læring, 

venskaber og sammenhold og 

sikrer gode fysiske rammer. 

Det betyder, at: 
 

● Eleverne: Udviser god 
omgangstone både mellem elever 
indbyrdes og i forhold til personalet. 
Behandler skolens bygninger og 
inventar på respektfuld vis 
  

● Personalet: Understøtter eleverne i 
at lære god omgangstone og 
respektfuld behandling af de 
fysiske rammer. Er gode 
rollemodeller for eleverne ift at 
udvise respekt og ansvarlighed 

 

 Forældrene: Understøtter børnene i 
at holde en god omgangstone og 
respektfuld behandling af de 
fysiske rammer. Respektfuld dialog 
med forældre og personalet 

Tryghed 

 
Kastrupgårdsskolen er en tryg 

skole.  

Vi accepterer ikke mobning på 

Kastrupgårdsskolen.  

Trygheden betyder, at 

Kastrupgårdsskolen er et rart sted 

at være, den fremmer læring og 

sammenhold, og sikrer rettidig 

omhu i krisesituationer. 

Det betyder, at: 
 

● Eleverne: Mobber ikke hinanden og 
giver plads til hinanden  
 

● Personalet: Sikrer god trivsel og 
holder sig orienteret om diverse 
beredskabsplaner 

 

 Forældrene: Støtter op omkring 
god trivsel og reagerer, hvis de har 
mistanke om mobning  

Fællesskab 
(herunder 
samarbejde og 
partnerskab) 

På Kastrupgårdsskolen er vi en del 

af et værdifuldt fællesskab, både i 

klassen, på tværs af klasser, i 

personalegruppen og som 

forældregruppe.  

Kastrupgårdsskolen indgår også i 

fællesskab med andre, fx 

samarbejder med erhvervslivet og 

idrætsklubber. 

Det betyder, at: 
 

● Eleverne: Lytter og giver plads til 
hinanden 
 

● Personalet: Understøtter elevernes 
fællesskabsfølelse og bidrager 
aktivt til et værdifuldt fællesskab 
både i klassen, på tværs af klasser, 
i personalegruppen og i relation til 
forældrene.  Bidrager til at indgå 
samarbejder og partnerskaber med 
værdifulde aktører i nærområdet, fx 
idrætsklubber 

 
● Forældrene: Understøtter det 

sociale fællesskab i deres barns 
klasse. Bidrager til at indgå 
samarbejder og partnerskaber med 
værdifulde aktører i nærområdet. 
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Vedtaget i Skolebestyrelsen 24.10.17 

Mangfoldighed 

På Kastrupgårdsskolen er der 

plads til alle. 

Vi er inkluderende og ser 

mangfoldigheden som en styrke i 

vores fællesskab. 

Mangfoldighed fremmer elevernes, 

personalets og forældrenes 

fællesskab og bidrager til 

elevernes demokratiske og 

demografiske forståelse. 

Det betyder, at: 
● Eleverne: Udvikler kompetencer 

hvad angår respektfuldt samvær 
med alle, uanset forskelligheder  
 

● Personalet: Understøtter aktivt 
elevernes kompetenceudvikling 
hvad angår respektfuld og 
inkluderende samvær med alle, 
uanset forskelligheder. Optræder 
som gode rollemodeller 

 
● Forældrene: Understøtter barnets 

kompetenceudvikling hvad angår 
respektfuldt samvær med alle, 
uanset forskelligheder. Optræder 
som gode rollemodeller 
 

Dygtighed og 
faglig indsigt 

På Kastrupgårdsskolen ønsker vi, 

at vores elever skal blive så 

dygtige som muligt.  

Højt fagligt niveau, et engageret 

personale, et inspirerende 

undervisningsmiljø og fokus på 

skolens udvikling giver de optimale 

forudsætninger for, at den enkelte 

elev kan blive så dygtig som mulig 

Det betyder, at: 

 Personalet: 
Faglig indsigt og kompetencer 
sikrer at den daglige undervisning 
er tilpasset den enkelte elev.   
 

Tradition 

På Kastrupgårdsskolen har vi 

traditioner og efterlever dem på 

aktiv vis. Ved at fejre bestemte 

årlige traditioner giver vi eleverne, 

personalet og forældrene fælles 

referencerammer og faste 

holdepunkter. Dette bidrager til 

elevernes forståelse for historie, 

kultur og demokrati. 

Det betyder, at: 
● Eleverne: Deltager aktivt i skolens 

traditioner 
 

● Personalet: Har kendskab til 
skolens traditioner og udvikler og 
udfører aktiviteter i relation hertil 

 
● Forældrene: Bakker op omkring og 

deltager i skolens traditioner 
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Tårnby Kommune 
Kastrupgårdsskolen 

 

 

2. Forretningsorden for skolebestyrelsen på 

Kastrupgårdsskolen. 
 

 

Skolebestyrelsen fører tilsyn med næsten alle dele af skolens virksomhed: de fysiske forhold, som fx 

bygningernes og skolemøblernes tilstand, undervisningens indhold, omfang og kvalitet, 

undervisningsmidler, SFO’en, elevernes trivsel, ledelsen af skolen osv. Det eneste område, som 

skolebestyrelsen ikke fører tilsyn med, er konkrete personale- og elevsager. De hører under 

skolelederens kompetenceområde.  Men skolebestyrelsen kan og bør, med afsæt i konkrete  

personale- og elevsager, diskutere, om der er behov for at føre tilsyn med et givent område. Hvor langt 

skolelederen må gå i sin orientering af skolebestyrelsen i personale- og elevsager reguleres af 

straffeloven, forvaltningsloven og persondataloven 
 

 

Et af de vigtigste forudsætninger for et godt tilsyn er et godt vidensgrundlag. Ifølge Folkeskolelovens § 

44 kan skolebestyrelsen indhente enhver oplysning fra skolens leder om skolens virksomhed, som er 

nødvendig for at varetage tilsynet. 

 

 

Kommunens fastsatte vedtægter for skolebestyrelsen er beskrevet i Skolestyrelsesvedtægten, og kan 

læses på kommunens hjemmeside:  

http://www.taarnby.dk/media/1064711/229544-14_v1_styrelsesvedtaegt-2014-.pdf 

 

 

Udover de af kommunens fastsatte rammer gælder følgende for skolebestyrelsen på 

Kastrupgårdsskolen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=176327#P71
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=176327#P71
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Formanden for skolebestyrelsen 

kan, hvis det ikke er muligt at indkalde resten af bestyrelsen, træffe beslutning i enkeltsager, der ikke 

har principiel betydning. På førstkommende skolebestyrelsesmøde orienteres skolebestyrelsen om 

beslutningen. Den beslutningsdygtige skolebestyrelse kan omgøre beslutningen. 

 

 

Principvedtagelse 

Skolebestyrelsen fastsætter principperne for skolens virksomhed. Principperne udarbejdes i 

samarbejde med ledelsen og skolens personalegrupper.     

 

 

 

 

 Overordnet Arbejdsfordeling 

Mødeafvikling 

 Der afholdes et møde om 

måneden undtagen i juli. 

 Mødedatoer fastlægges 

et år frem, og besluttes 

på skoleårets sidste 

møde i juni. 

 Mødedage planlægges 

på rullende hverdage; 

Mandag til Torsdag. 

 På møderne deltager de 

7 forældrevalgte 

medlemmer; elevrådet; 

 2 lærerrepræsentanter; 

områdelederen for SFO; 

skoleledelsen samt et 

medlem fra 

kommunalbestyrelsen. 

Suppleanterne kan 

inviteres til at deltage på 

møderne, og deltager i de 

tilfælde på lige fod og 

under samme vilkår som 

resten af bestyrelsen.   

● Formanden: Har til opgave at 
udarbejde en årsplan, og at 
dagsordnen følger denne. 
Udfærdiger dagsordenen i 
samarbejde med skolebestyrelsens 
sekretær. 
 

● Dirigent: Der vælges en dirigent ved 
mødets åbning. Det tilstræbes at 
dirigenterhvervet går på skift blandt 
skolebestyrelsesmedlemmerne. 
Dirigenten har til ansvar at 
overholde den afsatte tid pr. punkt, 
samt sikre at indhold og konklusion 
bliver indført i protokollen, hvorefter 
punktet afsluttes.   

 
● Skoleledelsen: Fungere som 

skolebestyrelsens sekretariat. 
Udsender dagsordnen til 
skolebestyrelsesmedlemmerne via 
skolens intranet. Udsender ligeledes 
beslutningsreferat på intranet og 
sørger for at det er tilgængeligt på 
skoleporten. 
 

● Bestyrelsens medlemmer: Eventuelt 
afbud meddeles bestyrelsen senest 
30 minutter før mødets åbning. Det 
forventes man er forberedt på dem i 
dagsordnen fremsatte punkter. 
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Vedtaget i Skolebestyrelsen 24.10.17 

 
Punkter Uddybelse af punkterne på 

dagsordnen 

Dagsorden 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

2. Valg af dirigent 

3. Økonomi 

4. Meddelelse fra elevråd 

5. Behandlingspunkter 

6. Meddelelser 

7. KAG – her & nu 

8. Eventuelt 

9. Personsager 

 

 

1. Dagsordnen godkendes og referat 
fra sidste møde godkendes med 
underskrift. af dem der har deltaget i 
mødet. 

3. Skolens ledelse orienterer om 
skolebestyrelsens økonomi samt 
skolens overordnede budget. 

5. Et eller flere behandlingspunkter. 
Her behandles de fremsatte 
punkter, og eventuelle bilag er 
udsendt sammen med dagsordnen. 

6. Følgende grupper orienterer: 
Specialundervisning, 
Personalegrupper, Kommunal 
bestyrelse, SFO, Formanden. 

7. Ledelsen orienterer. 
9. Elevråd må ikke være til stede 

under punktet. 
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Tårnby Kommune 
Kastrupgårdsskolen 
 

 

     3. Planlægning af skoledag 
 

 
1. Modulordning 
 
Planlægning af elevens skoledag tager udgangspunkt i, at elevernes daglige lektioner opdeles i 
grundmoduler på 90 min. (2 lektioner á 45 min), hvor fagene som hovedregel indplaceres med 
dobbeltlektioner. Lærerskift, fagskift og lokaleskift i modulerne undgås. Derudover har vi gennem at 
lægge 15 minutters uuv ind i 1. modul for indskolingen og i 2. modul for mellemtrin/udskoling sikret at 
første pause er forskudt for at undgå trængsel i gården. 
 
Modulerne lægges således: 
  

Indskoling 
1. modul kl. 08.00 – 09.45 
2. modul kl. 10.00 – 11.30 
3. modul kl. 12.15 – 13.45 
4. modul kl. 13.55 – 15:25 
 
Mellemtrin/udskoling 
1. modul kl. 08.00 – 09.30 
2. modul kl. 09.45 – 11.30 
3. modul kl. 12.15 – 13.45 
4. modul kl. 13.55 – 15:25 
 

 
2. Skemalægning 
 

 Hvor det kan lade sig gøre, fordeles fagenes ugentlige timetal jævnt over ugens dage. 

 Klasselærer eller anden teamlærere skal være i klassen hver dag 

 To fremmedsprog må ikke ligge i forlængelse af hinanden 

 Praktik-musiske fag spredes på ugens dage. 

 Valgfag, hold- og gruppeaktiviteter henlægges til sidst på skoledagen 

 Eleverne møder så vidt muligt hver dag kl. 08.00 

 Klasser under 7. klassetrin må ikke have mellemtimer. Dele- og holdtimer, som medfører, at 

 grupper eller enkelte elever ikke har undervisning, søges henlagt til ydertimer 

 Undervisning, der er faglokalerelevant, henlægges til faglokalet. 

 Skolebestyrelsen forelægges skemalægningen til gennemsyn hurtigst muligt.  

 Skemalægning er en dynamisk størrelse og der vil året igennem forekomme skemaændringer 
og justeringer i forbindelse med pædagogisk planlægning. 

 
 

3. Pauseplan 
 
Pauseplan incl. spisepause med tilsyn tilrettelægges og fordeles med: 



5   min fra 07.55 – 08.00 

15 min i tidsummet 9.30 -10.00 

15 min fra 11.30 – 11.45 (spisepause) 

30 min fra 11.45 – 12.15 

10 min fra 13.45 – 13.55 
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Desuden gælder: 

Der afsættes tilstrækkelig tid til spisning – f.eks. ved i de små klasser at inddrage noget af 
undervisningstiden 

Spisning anses for en vigtig ting, såvel ernæringsmæssigt som socialt og pædagogisk 

 
4. Omlægning og ændringer 
 
Omlægninger og ændringer pga. tværfaglige projekter, særlige emner og temaer, alternativdage, 
ekstra pauser o.lign. sker under hensyn til gældende læseplaner. 
 

Vedtaget i Skolebestyrelsen 24.10.2017 
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Tårnby Kommune 
Kastrupgårdsskolen  
 
 
 

4. Normal- og specialklassernes fagfordeling 
 
Inden for rammerne for faseinddelt skole gælder: 
 

 Et lærerteam omkring en enkelt klasse bør bestå af kvindelige og mandlige lærere. 
 

 Ved dannelse af 1. klasserne bør lærerteamet højst være på 4 lærere. 
 

 

 Det enkelte fag bør dækkes af en liniefagsuddannet lærer eller af en lærer med tilsvarende 
efteruddannelse/erfaring inden for faget. 

 

 Under hensyntagen til at fagrækken udvides op gennem klassetrinnene og de fagspecifikke 
krav øges, kan teamet ændres og udvides. 

 

 I specialklasserne søges få-lærerprincippet bibeholdt gennem hele skoleforløbet. 
 

 Få-timers fag, der ikke naturligt dækkes af faglærere, dækkes af klasselærer eller anden 
hovedlærer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtaget i Skolebestyrelsen 24.10.2017 

  



11 
 
 

 

Tårnby Kommune 
Kastrupgårdsskolen 
 
 
 

5. Timetildeling. 
 
 
Inden skoleårets planlægning tildeles fagene det årlige antal timer som Tårnby Kommunes 

styrelsesvedtægts timetalsplan og undervisningsministeriets vejledende undervisningstimetal 

samt minimumstimetal for skoleåret foreskriver. 

 
Har skolen fået tildelt flere timer end timetalsplanen foreskriver, skal følgende områder styrkes: 
 

1. 2-lærer- eller deletimer hvor holdstørrelsen overskrider lokalekapaciteten 
 

2. 2-lærertimer i indskolingen 
 

3. Holddannelsestimer 
 

4. Ekstra lærer ved store hold eller når 2 klasser undervises sammen i idræts- 
/svømmetimer 
 

5. 2-lærer- eller deletimer i dansk, matematik og engelsk fra 4. klasse og opad 
 

6. De kreative fag. 
 

7. Tværgående aktiviteter/temaer 
 
 
Det tilstræbes at så mange som muligt af områderne styrkes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtaget i Skolebestyrelsen d. 24.10.17 
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Tårnby Kommune 
Kastrupgårdsskolen 
 
 
 

6. Håndtering af lærerfravær 
 
 
På Kastrupgårdsskolen arbejder lærerne i selvstyrende team - inddelt i faser. Det betyder at 

kendt fravær dækkes af teamkolleger som har klassen i andre fag. Herved opnås, at alle lærere 

underviser egne klasser i egne fag. 

Når dette ikke kan lade sig gøre er det overordnede princip, at der i alle vikartimer foregår 

relevant undervisning – enten af en lærer, der kan undervise i faget, som kender klassen i 

forvejen eller som arbejder i samme fase. 

 

I tilfælde af lærers fravær f.eks. pga. sygdom er det ikke altid, at lektionerne kan besættes ved 

vikar. Der er så forskellige muligheder: 

 

 støttelærer læser timen for faglærer 

 faglærer undværer støttelærer 

 2-lærertime læses af den ene lærer 

 støttetime aflyses, eleven bliver i egen klasse 

 klassen tilbringer timen på skolebiblioteket 

 klassen sidder alene under tilsyn af anden klasses lærer 

 delehold lægges sammen 

 klassen sendes hjem med hjemmearbejde 

 elever til støttecentret sendes i egen klasse og kliniklæreren bruges som vikar i en klasse 

 

Afhængigt af klassetrin vælges efter forholdene mellem de forskellige muligheder, måske 

mellem kombinationer af dem. Det vil være vanskeligt på forhånd at foretage en prioritering, 

som skal gøres under hensyntagen til klassetrinet. 

 

Det tilstræbes at: 

 

· alle timer i en klasse/hold ved længerevarende fravær pga. sygdom, barsel og kurser læses 

af den samme vikar 

· læreren ved kendt fravær aftaler med vikaren, hvad der skal arbejdes med under fraværet. 

 

 

 

 

 

 

Vedtaget i Skolebestyrelsen d. 24.10.17  
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Tårnby Kommune 
Kastrupgårdsskolen 

 
 
 

7.Skole-hjem samarbejde 

 

På KAG arbejder vi til stadighed for at styrke samarbejdet, tilliden og fortroligheden mellem skole og 

hjem til gavn, for elevernes trivsel og faglige udvikling. Vi anser skole-hjem-samarbejdet som et 

væsentligt middel, til at opnå dette mål. 

Vi mener, en aktiv og engageret forældregruppe, som er trygge ved både skolen og hinanden, fremmer 

Trivsel, og forebygger konflikter blandt eleverne. 

Det er derfor målet for KAG, at flest muligt forældre deltager aktivt i møder og sociale arrangementer på 

skolen, og at skolen i sin kommunikation med forældrene er tydelig i forhold til formålet med skolehjem- 

samarbejdet, og forventninger til forældrenes deltagelse og rolle i dette. 

 
 
 
 
 

 

 

 

      Skolen             Hjemmet Skolebestyrels

en 

Samtaler 

1 skole/hjem samtale i 

hvert skoleår. Denne 

holdes i 1 halvår. 

Får tilbud om en 
elevplanssamtale. Hvis denne 
ønskes, bliver den afholdt i 2 
halvår. 

 

Forældre 

møder 

2 årlige forældremøder. 

Årgangsteamet holder 

forældremøde på samme 

dato. 

Dette lægges i skolens 

kalender. Den for teamet 

ansvarlige leder sættes 

på kalenderaftalen. Der 

vil desuden være 

deltagelse fra 

skolebestyrelsen på 

disse aftener. 

Kan i samarbejde med skolen 
veksle det ene forældremøde til 
et socialt arrangement 
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      Skolen      Hjemmet Skolebestyrelsen 

Praksis 

Det er skolens rolle at: 
 

 Tydeliggøre forældrenes 
rolle i skole-hjem-
samarbejdet og klart 
kommunikere, hvilke 
forventninger skolen har, fx 
ift. deltagelse i 
forældremøder, og andre 
arrangementer. Dette sker 
dels på et introduktionsmøde 
for de kommende 0.-klasser 
inden sommerferien, hvor 0.-
klassepersonalet og 
skoleledelsen deltager, dels 
løbende ved dialog med 
forældrene gennem hele 
skoleforløbet. 

 Udlevere velkomstmateriale, 
bl.a. information om 
relevante foldere til 
forældrene, fx skolens 
principper og mobbepolitik 
samt folderne 
Kontaktforældre og Kom 
godt i gang med 
ForældreIntra (sidstnævnte 
er oversat til en række 
sprog, så tosprogede 
familier kan muligvis få 
denne på deres modersmål). 

 Bruge ForældreIntra aktivt til 
at fremme dialogen med 
hjemmet og fremme 
forældrenes brug a 
fForældreIntra, fx ved at vise 
ForældreIntra funktioner til 
forældremøder. 

 Løbende arbejde for, at flest 
muligt forældre deltager 
aktivt i skole-hjem-
samarbejdet. 

 Sørge for tolk til 
forældremøder og skole-
hjem-samtaler, hvor dette er 
hensigtsmæssigt.Tolkning 
varetages ikke af eleven 
selv. 

 Skabe videndeling og 

sparring lærerne imellem ift., 

Det er alle 
forældres rolle at: 
 

 Skabe gode 
rammer for 
barnets 
læringsparathe
d ved fx at 
sørge for, 
barnet møder 
veludhvilet og 
mæt i skole om 
morgenen. 

 Understøtte 
barnets 
skolegang ved 
gennem hele 
skoleforløbet at 
tale med barnet 
om skolen, 
lektier, trivsel, 
læring mv. 

 Deltage aktivt i 
møder og 
sociale 
arrangementer 
på skolen. 

 Være med til at 
skabe godt 
samarbejde, 
tillid og positiv 
dialog mellem 
forældregruppe
n og klassens 
lærere. 

 Derudover kan 
de enkelte 
klasser selv 
beslutte at 
oprette 
festudvalgt, 
legegrupper 
mv. 

Det er skolebestyrelsens 
rolle at: 
 

 Arbejde for, at skolens 
forældre kender skolens 
principper for skole-
hjem-samarbejde mv. 

 Tydeliggøre 
kontaktforældrenes 
rolle, herunder hvad der 
er faste opgaver, og 
hvad der er mulige 
opgaver, 
kontaktforældrene selv 
kan vælge til. 

 Deltage på første fælles 
forældremøde i 
0.klasse. 

 Arrangerer fællesmøder 
for alle to gange årligt. 

 Udarbejde idé-katalog til 
fremme af det gode 
skole-hjem-samarbejde. 

 Udarbejde og efter 
behov reviderer skolens 
principper for skole-
hjem-samarbejdet. 

 Udarbejde og efter 
behov reviderer skolens 
folder om 
kontaktforældre. 
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8. Økonomistyring på Kastrupgårdsskolen. 

 

Skoleledelsen forelægger årets budget for skolebestyrelsen senest på februarmødet samme år. 

Skolebestyrelsen orienteres om budgetoplæg/-bemærkninger, samt ønsker til puljerne (1-2 
repræsentanter for skolebestyrelsen inviteres til formøde omkring budgettet): 

 Budget for ejendomsvedligeholdelse og inventar 

 Budget for fordeling af undervisningsmiddelkontoen 

 Budget for fordeling af kursusmiddelkontoen 

 

 

Ekskursioner 

● Eleverne: Alle klasser skal på ekskursion mindst én gang 
årligt 

● Personalet: Klasselæreren søger midler til ekskursion. 
Der tildeles et fast beløb pr. klasse pr. år. Pt.Kr. 1500.- 
 

Lejrskole 

● Eleverne: Alle klasser skal have mulighed for at komme 
på lejrskole i mindst 10 dage i skoleforløbet 
Mindst et ophold i indskolingen/mellemtrinet, og mindst 
et ophold i udskolingen. 

● Personalet: Planlægger lejrskoleopholdene. 
Skolens ledelse udarbejder og forvalter regler til sikring 
af lejrskoleophold. 

Kursusmidler 

● Eleverne: Elevrådet har mulighed for at søge midler til 
kursusophold, som vurderes af skoleledelsen. 

● Personalet: Skal efter behov have mulighed for at 
deltage i faglige og pædagogiske kurser. 
Skolens ledelse vurderer de afsatte midler samlet, og 
sørger for at disse bruges bedst muligt. 
 

 

 

 

 

 

Vedtaget i Skolebestyrelsen 24.10.2017 
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9. Resursecenteret 
 
 
Specialcentret er et rådgivnings- og planlægningsorgan for skolens samlede specialundervisning 
i normalklasserne samt for specialundervisningstimer i forbindelse med undervisning i 
dansk som andetsprog. 
 
Der lægges vægt på en intensiv udnyttelse af ressourcerne. 
 
Inden for ovenstående rammer gælder følgende principper for tilrettelæggelse af undervisningen: 
 

 Der lægges vægt på forebyggende støtteforanstaltninger med henblik på at hindre, at 
eleven får vanskeligheder. Behovet afdækkes gennem løbende evaluering af alle skolens 
elever. 
 

 Undervisningen tager udgangspunkt i elevens kompetencer og potentialer. 
 

 Eleven søges gjort medansvarlig og aktivt involveret i sin egen undervisning. 
 

 Elevens tilhørsforhold til sin klasse bør bevares i videst muligt omfang. 
 

 Iværksættelse og gennemførelse af specialundervisning og af specialundervisning i dansk 
som andetsprog skal ske i tæt kontakt og i samarbejde mellem skole, hjem og elev. 

 

 Det tilstræbes, at der er sammenhæng mellem specialundervisningen og den almindelige 
undervisning. 
 

 Ansvaret for elevens samlede undervisning er et fællesanliggende mellem 
specialundervisningen/dansk som andetsprog og den almindelige undervisning. 
 

 Fleksibilitet: Der bør lægges vægt på, at der er gode muligheder for at variere undervisningens 
intensitet. 
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10. Samværspolitik & Ordensregler for Kastrupgårdsskolen. 
 
 
Skolens område er fortovene langs skolen på Blåklokkevej og Røllikevej, gangarealet indenfor 
plantekummerne på Sirgræsvej og græs- og asfalt/fliseområdet bag skolen omkranset af cykel og 
gangstier. 
 
Særlige regler, der ikke bryder skolens ordensregler, kan iværksættes for de enkelte klasser. 
 

1. Personlig Adfærd. 
 

 Vi skal behandle og tale pænt til hinanden. 

 Alle klasser udarbejder hvert år en trivselsplan for klassen. 

 Det er altid Læreren som bestemmer i klasserne. 

 Mobning vil ikke blive tolereret og trivselsplaner/mobning drøftes på forældremøderne, 
så der er en fælles holdning i de enkelte klasser. 

 Elever, lærer og forældre har alle et ansvar for en god atmosfære på 
Kastrupgårdsskolen. 

 
2. Ophold på Kastrupgårdsskolen. 

 

 Frikvarter foregår ude i gården eller inde i klasselokalet, hvis klassen har indeordning - 
og ikke på gangene. Se næste side: Regler for indeordning.  

 Alle lærere kan suspendere en klasses indeordning. 

 Ophold inde på skolen skal foregå roligt. 

 Ingen må opholde sig i cykelparkering og portrum. 

 Planen over boldbanerne skal overholdes. 

 Det er forbudt at ryge, drikke alkohol og indtage stoffer på skolens område. 

 8. klasse må forlade skolen i mellemtimerne og spisepauserne. 9-10 klasse må også 
forlade skolen i andre pauser samt sidde ved spisepladserne i ”den røde hal” i alle 
frikvartererne. 

 
3. Værdigenstande. 

 

 Alle værdigenstande medbringes på eget ansvar. 

 Elevernes cykler o. lign. skal placeres i cykelskurene eller i cykelstativerne omkring 
skolen. Stålportene ud for N2 og N3 holdes lukket. Eleverne trækker deres cykel 
gennem gården til det cykelskur som er ud for deres egen gang. 

 Rulleskøjter, skateboard, løbehjul o. lign. må ikke bruges på skolens område i 
skoletiden. 

 Mobiltelefoner må ikke være tændt/fremme på skolens område i undervisningstiden, 
medmindre læreren inddrager dem i undervisningen. 
 

 

 

Vedtaget i Skolebestyrelsen 24.10.17 
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Regler for indeordning (udarbejdet af elevrådet) 
 
 
Vi er parate til timen, når det ringer, og så: 
 

 skal der være nydeligt i klasseværelset (intet papir eller andet ligger og flyder). 

 Efter frikvarteret skal mælkekurven være afleveret og evt. spildt mælk tørret op. 

 Tavlen må godt benyttes, men skal være visket ren og klar til brug. 

 Eventuelle computere i klasselokalet skal være slukket. 
 
Når vi er i klassen, gælder følgende: 
 

1. Det er forbudt at rode i andres ting. 
2. Der må ikke spilles bold i lokalet, kastes/skydes med ting fx papir, bøger og elastikker. 
3. Der må gerne høres musik, men det må ikke være til gene for andre. 
4. Telefonen må ikke bruges. 
5. Låsen i døren skal være slået fra. 
6. Vinduerne skal ikke bruges som dør. 
7. Ikke gå/stå/hoppe i møblerne 
8. Kontorstolene må ikke bruges 
9. Alle klassens elever har lige ret til at være i lokalet. 
10. Skal der leges ”vildt”, foregår det udenfor. 
11. Kun klassens elever må være i lokalet 

 
 
 
Vi er indforstået med at overholde disse regler/aftaler 
 
__________   __________   __________   __________   __________   __________   __________ 
 
__________   __________   __________   __________   __________   __________   __________ 
 
__________   __________   __________   __________   __________   __________   __________ 
 
__________   __________   __________   __________   __________   __________   __________ 
 
 
 
Klasse: __________ Klasselærer: _________________________________________ 

 

Godkendt: dato:____________ Skolens ledelse________________________________ 
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12.   Faseinddelt skole 
 

I Tårnby kommune arbejdes der med faseinddelt skole  

på alle skoler. 

 

Som udgangspunkt følger alle kommunens model: 

 

På Kastrupgårdsskolen, hvor vi har en fuld                                                                            

specielklasserække må vi hvert år vurderer i                                                                                              

hvilket omfang modellen skal fastholdes for disse elever. 

 

 

 
Vedtaget i Skolebestyrelsen 24.10.17 

Fase 

 
      Eleverne                Personalet 

Indskoling 

Består af  0.-3. klassetrin 

 

 Lærere som underviser i indskolingen, 
kan vælge kun at være tilknyttet denne 
fase, eller vælge også at være tilknyttet 
mellemtrinet. Lærere som underviser 
specialklasser, kan efter elevernes 
behov være tilknyttet flere/alle faser. 

 Pædagoger følger faserne på samme 
måde som lærerne. 

Mellemtrin 

Består af  4.-6. klassetrin 

 

 Lærere som underviser på 
mellemtrinet, kan vælge kun at være 
tilknyttet denne fase, eller vælge også 
at være tilknyttet enten indskolingen 
eller udskolingen. Lærere som 
underviser specialklasser, kan efter 
elevernes behov være tilknyttet 
flere/alle faser. 

 Pædagoger følger faserne på samme 
måde som lærerne. 

Udskoling 

Består af  7.-9. klassetrin 

 

 

 Lærere som underviser i udskolingen, 
kan vælge kun at være tilknyttet denne 
fase, eller vælge også at være tilknyttet 
mellemtrinet. Lærere som underviser 
specialklasser, kan efter elevernes 
behov være tilknyttet flere/alle faser. 

 Pædagoger følger faserne på samme 
måde som lærerne. 

Udskoling 

7.-9. 

 

 
Mellemtrin 

4.-6. 

 

 
Indskoling 

0.-3. 
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13.   It  -  Intra  - Internet 
 
 

Kommunikation  mellem skole-elev-forældre foregår elektronisk. IT og internettet benyttes som en del af 
undervisningen. Afgangsprøver og nationale test foregår på computere. 

 

Tårnby kommunes it-strategi på 0-18 års området, giver eleverne mulighed for at benytte egne It 
enheder. Dette er frivilligt, og skolen kan ikke stille krav eller forventninger om at elever benytter egne it-
enheder i undervisningen. Skolen skal som hidtil stille it-udstyr til rådighed for undervisningen. 

 

Der henvises generelt til kommunens retningslinjer for IT anvendelsespolitik for elever i Tårnby 
kommunes http://www.taarnby.dk/borger/undervisning-og-skoler/skolevaesenet/retningslinjer-for-
elevers-it-anvendelsespolitik 

 

It udstyr indbefatter alle former for elektronisk kommunikationsudstyr: Mobiltelefon, computer, tablet ect. 

 

 

 
 

      Eleverne                Skolen Forældrene 

IT udstyr 

 Må medbringe 
egne it-enheder 

 Egne enheder 
må bruges i 
frikvartererne. I 
undervisningen 
må de bruges 
efter lærerens 
anvisning. 
 

 
 
 

 Har ingen ansvar eller 
erstatningspligt over 
for medbragt udstyr. 

 Det er lærerne der i 
den enkelte 
undervisningssituation 
vurderer, om elevens 
udstyr er 
hensigtsmæssigt til 
anvendelse samt om 
elevens anvendelse 
er hensigtsmæssigt. 
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Internet 

 Alle elever har 
et personligt 
Uni-login. 

 Der er fri 
adgang til det 
lokale netværk 
og en række 
programmer, 
som må 
benyttes til 
skolearbejdet. 

 Der er ligeledes 
fri adgang til 
internettet.  

 

 Tårnby kommune 
foretager logning af 
skolens netværk. Der 
foretages logning ved:   
-elevers søgning på 
nettet og e-mails            
-skriftlige prøver 
-besøg på 
hjemmesider i 
undervisningen og i 
pauserne                                  
-downloading af filer     
-brug af e-post. 
 
 

 

Intra 

 Alle elever har 
adgang til 
skolens 
elevintra. 
Kommunikatione
n mellem 
klassens lærere 
og eleverne, 
foregår på 
elevintra. 

 
 
 
 
 
 

 Kan forvente svar på 
henvendelser senest 
8 dage efter 
afsendelse, undtagen 
ved sygdom eller 
andet fravær. 

 Alle forældre har 
adgang til 
forældreintra. 
Forældreintra 
benyttes til 
kommunikation 
mellem skole og hjem.  
Det forventes at 
forældrene holder sig 
ajour med 
informationerne. 

 Forældre, der ønsker 
det, skal have 
informationerne på 
anden vis. 


