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REFERAT 

 

MØDE I: Skolebestyrelsen DATO: 14.05.2018 

MØDESTED: Kastrupgårdsskolen KLOKKEN: 17:30 – 19.30 

EMNE: Skolebestyrelsesmøde  SAGSNR 

DELTAGERE: 
Henrik Thomsen, Tina Vester Jensen, Martin Kai Nielsen, 
Maria Færgemann, Kristoffer Sæverud, Christian Bruun-
Andersen, Mads Vinterby, Charlotte Larsen 

 

AFBUD: 
Elevrådet, Lars Myhre Hansen, Thomas Christian 
Clemmensen, Rene Holm, Tina Bergløv Kjær, Kirsten 
Jespersen, 

 

MØDENR.: 5 - 2018  

 

 Emne (og 
ansvarlig) 

Hvad skal vi udrette?  
(Er punktet til 
orientering/drøftelse/beslutning) 

Forberedelse til 
punktet 

Proces Afsa
t tid 

1 Godkendelse af 
dagsorden (alle) 

Dagsorden godkendes (beslutning) Dagsordenen læses  5 
min.  

2 Valg af dirigent Dirigent vælges (beslutning)   5 
min. 

3 Elevrådet Nyt fra….   10 
min 

4 Kalender Forslag til kommende skoleårs 
bestyrelseskalender ligger på 
skolebestyrelsen side nu. 

  10 
min. 

5 Digital trivsel Status – hvordan arbejdes med 
kommende trivselsrapporter 

  15 
min. 

6. Fundraising Kan vi nedsætte arbejdsgrupper?   10 
min. 

7.  Introfolder Udkast medsendes denne 
dagsorden. 

  10 
min. 

8.  Skolebestyrelsesval
g 

Status   5 
min. 

9. Meddelelser: 
 
Specialundervisning 
 
Personalegrupper 
 
Kommunal bestyrelse 
 
SFO 
 
Formanden  

 

 

  15 
min. 

10. Evt.     

 Personsager 
(CBr) 

  Orientering 2 
min.  
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Referat: 

1) Godkendelse af dagsorden  

 

Godkendt 

 

 

2) Valg af dirigent 

  

Martin er enstemmigt valg 

 

 

 

3) Meddelelser fra elevråd 

  

 

Der arbejdes med digital trivsel på elevrådsmøder og der er lavet en undersøgelse, som mangler de sidste 

besvarelser. Der skal arbejdes videre med resultaterne ude i klasserne. 

 

 

4) Kalender 

CBr har lagt forslag til SKB møder til gennemsyn på hjemmesiden. 

 

 

 

5) Digital trivsel 

Den nationale trivselsmåling er snart gennemført. Vi afventer resultatet. 

Skolen er en del af et A.P. Møller projekt om ”dataliteracy”. Vi skal arbejde med udvalgte 

spørgsmål fra trivselsrapporten, på udvalgte klasser, for at se om vi kan styrke elevernes 

forståelse af spørgsmålene og vores forståelse af elevernes svar. Det er et eksperiment, som kan 

udvides til hele skolen, såfremt det virker godt. 

Der har været afholdt en del forældremøder om digital trivsel på forældremøder – på 

forældreinitiativ! Super at det breder sig i forældregrupperne. 

 

 

6) Fundraising 

Arbejdsgrupper nedsættes senere. PLC har en del projekter på bedding, som er klar til at ansøges 

om. 
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7) Introfolder 

Det ville pynte med billeder af skolens kontorpersonale! Synes bestyrelsen 

Glemmekassen skal huskes.. eller noget… i en ny udgave. 

Link til ”Stafetten” på skolens hjemmeside 

Der er åbenlyse forskelle i 

Interaktiv indholdsfortegnelse 

 

Lægges på ”porten”  

 

 

8) Skolebestyrelsesvalg 

Valget er afviklet tilfredsstillende og der er valgt 3 nye til bestyrelsen, ved fredsvalg. 

 

9) Meddelelser 

E-Klasserne 

Der oprettes 11 klasser med 8-11 elever 

Vi har pladsproblemer og tager SFOtilbuddet i anvendelse som undervisningslokale næste år. 

 

 

Personalegrupper 

Der har stået overenskomst på det hele i lang tid… 

 

 

Kommunal bestyrelse 

Der er fællesmøde om børns digitale trivsel 

 

Der er bevilget penge til ombygning af lokaler på KAG, så vi kan være der med en ekstra klasse 

 

SFO 

Det er et stort ønske at alle nye børn begynder samtidig – og ikke forskudt Selvom det koster lidt. 
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Formanden 

 

 

10) Eventuelt 

Vi evaluerer 7. årgangs projekt og giver en tilbagemelding til sidste skolebestyrelsesmøde 

 

Skoleleder Christian Bruun-Andersen er valgt som formand i skolelederforeningens lokalafdeling. Tillykke 

med valget 

 

Christian Ramnæs tager på besøg på TAMU i forbindelse med valg af nyt skolemadstilbud. Vi håber at det 

bliver godt 

Vi siger tak til Martin for mange års bestyrelsesarbejde og et par tvivlsomme ansættelser i ledelsen 

 


