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DAGSORDEN 

 

MØDE I: Skolebestyrelsen DATO: 14.11.2018 

MØDESTED: Kastrupgårdsskolen KLOKKEN: 17:30 – 19.30 

EMNE: Skolebestyrelsesmøde  SAGSNR 

DELTAGERE: 

Tina Vester Jensen, Lars Myhre Hansen, Jon Niemann 
Thøgersen, Christian Frydenlund Bundgaard, Mads Vinterby, 
Kristoffer Sæverud, Christian Bruun-Andersen, Alex 
Szymanski, Kirsten Jespersen, Maria Færgemann, 

 

AFBUD: 
Thomas Christian Clemmensen, Charlotte Larsen, Ekaterina 
Kofoed Jensen, 

 

MØDENR.: 8- 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…. Bilag fra 
elevrådet. 

 10 
min 

4 Projekt fra 9. klasse Fremlæggelse   5 
min. 

5 Godkendelse af 
årsrapport 

Godkendelse   10 
min. 

6. Trafik – ved Tina Henvendelse fra grundejerforening   10 
min. 

7.  Skolen i 
virkeligheden 

   20 
min. 

8.  Principper  Drøftelse af princip nr. 6 
vedrørende kommunikation i 
forhold til lærerfravær. 

  10 
min. 

9.  Kommunikation/hje
mmeside 

Opfølgning – status på 
oprydningsarbejdet. 

  5 
min. 

10. Emner til FRO    10 
min. 

11. Meddelelser: 
 
Specialundervisning 
 
Personalegrupper 
 
Kommunal bestyrelse 
 
SFO 
 
Formanden  

Herunder tilbagemelding fra møder 

i kommunen for skolebestyrelser. 

 

  25 
min. 

12. Evt.     

 Personsager 
(CBr) 

  Orientering 2 
min.  
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Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Præsentation ved formanden 

Dagsorden tiltrædes 

 

2. Valg af dirigent 
 

CBr – kunne godt have tænkt sig en klapsalve… 

 

3. Elevrådet 
 

Julebanko over kaldeanlæg lidt tidligere end sædvanligt pga. terminsprøver. 

Der afholdes julekonkurrence med gode præmier. 

Elevrådet planlægger en ny trafikkampagne – skolen vil gerne støtte uddeling og uddelere af materiale. 

Skolebestyrelsen vil gerne deltage i trafikkampagnen 

KAG har deltaget i US10’s elevrådskursus - med klart flest elever 

Elevrådet har modtaget og medtaget en henvendelse fra 7. årgang, der ønsker udgangstilladelse fr 7. 

klasse. Der gives svar på næste skolebestyrelsesmøde. Christian Bruun og Tina aftaler fremtidig procedure 

ifht bearbejdning af indkomne forslag fra elevrådet. 

 

4. Projekt fra 9. klasse 
 

Maya og Krisha præsenterer 9. årgangs forslag til et nyt og forbedret gårdmiljø, der er stort set 

vedligeholdelsesfrit… 

Der er kontakt til NEXTuddannelsernes tømrer og snedker afdelinger, der kan levere materialer og færdige 

møbler. Budget på 32.000,- udleveres på mødet.  

Der er stående ovationer til projektet. 

Christian arbejder videre med SKB på en fælles videre finansiering af projektet. Det kan være et flerårigt 

projekt.  

Der drøftes muligheder for at søge fonde og andre finansieringsmuligheder. 

Christian undersøger muligheden for at trække midler ud af budget ’18 
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5. Godkendelse af årsrapport 
 

Der er ikke indløbet kommentarer til årsrapporten. Den er hermed godkendt. 

Formanden skriver ud til kontaktforældrene og Christian Bruun lægger på hjemmeside, etc. efterfølgende. 

 

 

6. Trafik v/Tina 
 

Trafikobservation den 1. november blev ikke til noget pga frafald 

Der er kontakt til grundejerforeningen…? v/ Tina Kjær, der er tidligere bestyrelsesmedlem. Der er foreslået et 

samarbejde mellem bestyrelsens trafikudvalg og grundejerforeningen. 

Der er en øget trafik på Saltværksvej og Sirgræsvej pga Lufthavnsrenovation og omlægning af trafik fra 

Amagerbrogade. Det giver lange køer. 

Der diskuteres mulige tiltag 

Der er intet nyt ifht prioritering af trafikprojekter. Inge Lise er oprigtig interesseret og en rigtig god pige at 

have på den plads…? 

Formanden formidler kontakt mellem grundejerforening og trafikudvalg 

Der spørges ofte til trafiktiltag fra nye forældre – det kunne være en god idé at synliggøre indsatsen. 

Der oprettes en trafiklog som løbende opdateres. 

 

 

7. Skolen i virkeligheden 
 

Er skolen i virkeligheden død? Eller er den bare blevet diskuteret lidt mindre…? 

Lars og CBr orienterer om projektet. 

Der blev forsøgt oprettet forældretilbud i SIV’s 1. år. Det gav ingen henvendelser og den del af projektet har 

ligget stille siden da. KAGs klasser deltager dog ofte i projekter uden for skolen/åben skole projekter. 

Der er ikke så mange gratis tilbud, men der er flere tilbud som koster. 

Skolebestyrelsen kunne vældig godt lave et skriv til alle forældre for at orientere om/reklamere for 

muligheden for at lægge forløb på portalen. Det kunne også have form af en brochure, der kunne deles ud… 
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8. Principper 
 

Der er søgt dialog fra en forældregruppe om vikarforbrug/dækning og information i den sammenhæng. 

Der kan forekomme glitches i forhold til forældreblikket ind i skoleintra 

 

 

 

9. Kommunikation 
 

Christian Bruun-Andersen tror på at AULA kommer til at fungere til tiden! Skoleporten er under nedlukning 

og det giver ikke mening at udvikle på hjemmesiden. 

Det forventes at klasselog, kontaktbog, elevplaner, etc. overføres. 

 

 

10. Emner til FRO 
 

Trafik, lokaler, ITstrategi, meget få lokaler, Multihal, lokalemangel, promovere elevrådet og mulighed for at 

udvide med flere lokaler? 

 

11. Meddelelser: 
 

Specialundervisning 

Der er pt. 94 elever, med plads til ca. 100. De er ujævnt fordelt over årgangene og det giver 

kapacitetsproblemer i en del klasser. 

Det kan ikke længere lade sig gøre at gå til afgangsprøve i enkelte fag, men nu er det fuld pakke. Det giver 

lidt mindre motivation hos de store eleveri E-klasserne 

 

Personalegrupper 

Intet nyt fra AMR og TR, der er under uddannelse 

 

Kommunal bestyrelse 
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Kommunalbestyrelsen er også kede af at den manglende mulighed for at starte en uddannelse uden 

afgangsprøve i alle fag. Det forventes at de fleste af eleverne bliver opsamlet i FGUregi. 

Der undersøges hvor mange elever der reelt ekskluderes/inkluderes. Der foreligger kun tal som er usikre. 

Det ønskes at den faktiske indsats/de faktiske tilbud afdækkes, så der foreligger et retvisende billede af 

kommunens samlede indsats. 

Mængden af ordblinde og antallet af diagnoser er stort og voksende. Det er en udfordring ifht 

kapacitet/ressourcer. 

Der er et stort pres på service/drift, da den demografiske udvikling ”støvsuger” ressourcer til det stigende 

antal ældre, som den kommunale ramme ikke justeres efter. 

Det er lykkedes at fastholde beløbene til de digitale læremidler, så ITstrategien stadig kan fastholdes. 

Størrelsen på puljen ”Funnymoney” er ikke fastlagt, men de skal prioriteres. 

Der diskuteres understøttende undervisning, fagligt løft og kommunale servicemål. 

 

SFO 

Skolen indstiller en kandidat til områdelederstillingen. Det skal behandles i økonomiudvalget inden der kan 

meldes noget ud. 

 

Formanden 

Der har været henvendelser ifht KAGs ”manglende” brug af 16B. Der er vedholdende rygter om at andre 

skoler ”bruger” 16B i flæng og der er forundring over at KAG ikke gør. 

Der spørges til ordblindeindsats og Porten. Begge dele diskuteres pt. og meldes ud så hurtig som muligt. 

KAG har en meget detaljeret og grundig screening af ordblindevanskeligheder. Der kan først testes efter 

specifikt undervisningsforløb og først efter 4. klasse 

 

12. Evt. 
 

Intet nyt 


