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REFERAT 

MØDE I: Skolebestyrelsen DATO: 18.09.2018 

MØDESTED: Kastrupgårdsskolen KLOKKEN: 17:30 – 19.30 

EMNE: Skolebestyrelsesmøde  SAGSNR 

DELTAGERE: 

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

 

AFBUD: Thomas Christian Clemmensen, Kirsten Jespersen  

MØDENR.: 7 - 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….   5 min 

4 Projekt fra 9. klasse Henvendelse om mulighed for 
fremlæggelse på 
skolebestyrelsesmødet 

  5 
min. 

5 Brochure fra Skole 
og Samfund 

Udlevering  https://flipflashpages.
uniflip.com/3/22682/
1097472/pub/html5.h
tml 

 5 
min. 

6. 16b Opfølgning fra sidste punkt. 
 
Skolen vurderer at grundlaget for 
forsøg med brug af 16b ikke er 
tilstrækkeligt for at opfylde 
lovkravet. 

  10 
min. 

7.  Årsberetning Vi færdiggører årsberetning   30 
min. 

8.  Styrelsesvedtægt Høring Se bilag  10 
min. 

9.  Kommunikation Opfølgning: 
Der gives referat af mødet i 
gruppen. (18. september) 

  20 
min. 

10. Principper Godkendelse af principper   5 
min. 

11. Meddelelser: 
 
Specialundervisning 
 
Personalegrupper 
 
Kommunal bestyrelse 
 
SFO 
 
Formanden  

Herunder tilbagemelding fra møder 

i kommunen for skolebestyrelser. 

 

  15 
min. 

12. Evt.     

 Personsager 
(CBr) 

  Orientering 2 
min.  

https://flipflashpages.uniflip.com/3/22682/1097472/pub/html5.html
https://flipflashpages.uniflip.com/3/22682/1097472/pub/html5.html
https://flipflashpages.uniflip.com/3/22682/1097472/pub/html5.html
https://flipflashpages.uniflip.com/3/22682/1097472/pub/html5.html
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Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Præsentation ved formanden 

Dagsorden tiltrædes 

 

2. Valg af dirigent 
 

Formanden er ved roret 

 

3. Elevrådet 
 

Det er et fantastisk elevråd med meget gejst og gå på mod. 

Der bliver lavet en ny trafik kampagne – gerne i samarbejde med bestyrelsen.  

Alle er velkomne sammen med eleverne fredag i uge 43. 

Der opleves en stor mangel på elevarbejdspladser uden for klasserne. Måske kan der etableres 

båse/foldevægge på T2? Der er pt. Ikke ledige løststående skillevægge. 

Det kunne være en mulighed at søge fonde ifht. finansiering.  

Der mangler kun 2 klassebidrag til den digitale trivselsmåling. Der er mange som gerne vil ud at formidle 

resultatet af den digitale trivselsmåling i klasserne. 8 er valgt!:) 

 

 

4. Projekt fra 9. klasse 
 

Nuværende 9. årgang har lavet et projekt om udemiljøer for unge – ”hangouts”. Det vil de gerne præsentere 

på næste skolebestyrelsesmøde. Forslaget modtages positivt 

 

 

5. Brochure fra Skole og Samfund 
 

Brochuren er god inspiration.  
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6. 16b 
 

Det forelagte projekt er lagt ned, da der ikke er det nødvendige grundlag for at søge. Vi har igangsat andre 

initiativer for at styrke den faglige læsning på mellemtrinnet. 

 

 

7. Årsberetning 
 

CBr er i restance på datadelen. Det er tidligere aftalt at afgangskaraktererne fremover indgår i 

årsberetningen. De vedhæftes i PDF udgave/med et link der virker. 

Beretningen skal fremlægges for kontaktforældre og andre interesserede. Det skal gøres med manér 

 

 

8. Styrelsesvedtægt 
 

Vedtægten er revideret med særlig vægt på at bringe den i overensstemmelse med skolereformen. 

 

Der har været diskussioner i skolebestyrelsen angående medlemmernes vederlag. Dette kunne i stedet 

overgå til elevrådet 

Bestyrelsen beder ledelsen om at udfærdige et høringssvar. Der må gerne være fokus på badning ifht 

idræt/svømning. 

Antallet af skoledage tages op ifbm høring af ferie-/fridagsplanen 

Det er tydeliggjort at det er muligt for skolebestyrelser at invitere det lokale erhvervs- og kulturliv ind i 

skolebestyrelsen. 

 

 

9. Kommunikation 
 

CBr har konsulentstatus og den hårdtarbejdende del af gruppen har haft fokus på quickwins (lavthængende 

frugter?). 

Der arbejdes på oprydning i Skoleporten, så det bliver en velfungerende, pænere og lidt mere minimalistisk 

side. 
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Det er en lærerig proces 

Der er hjemmearbejde til skolebestyrelsen… man bedes opdatere sin ”skolebestyrelsesprofil”. (En PC med 

Chrome har fungeret) 

Underskrifter på referater kunne man forestille sig at den nuværende bestyrelse ville udfordre på et 

tidspunkt. 

 

 

10. Principper 
 

Principper tages op igen på et senere møde. 

 

 

11. Meddelelser: 
 

Specialundervisning 

Det er stadigvæk en særlig udfordring for specialklasserne at de anvendte lokaler ikke er egentlige 

undervisningslokaler, men andre lokaler der er tilrettet til undervisningsbrug. 

Der stilles fremadrettet krav til at en adgangsgivende afgangsprøve skal være i alle fag. 

Mads sidder i bestyrelsen for den sammenhængende ungeindsats? De skal gensammensættes efter dekret 

fra ministeren 

 

Personalegrupper 

Nej 

 

Kommunal bestyrelse 

Styrelsesvedtægten har været behandlet i Børn og Unge udvalget. 

Der er etableret specialklub ifbm KJK i Kastruplundgade.  

Budget forventes godkendt på næste byrådsmøde. 

Trafik – subsidiært trafiksikkerhed – ligger i miljø og teknik. Det ligger fast og der er ikke planer om at lave 

om. Skolevejsanalysen ønskes inddraget i planlægningen og prioriteringen af trafikprojekter. 

Skolebestyrelsen kan henvende sig ifht en evt prioritering af projekter… 

 

SFO 
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Der er god drift 

 

Formanden 

Der har været afholdt FROmøde. Det har givet anledning til mange drøftelser og ideer om FROs 

rolle/sammensætning/formål 

Vi har fået en henvendelse ifht bestyrelsesdeltagelse i Solkoloniernes bestyrelse. 

 

 

12. Evt. 
 

Skolebestyrelsen kunne godt ønske sig at Henrik – klubleder i Valhalla – gæstede et skolebestyrelsesmøde. 

Der er ikke samme informationsniveau som på SFO, der er en tættere del af skolen. 

KAGs motionsdag bliver til en ”børn løber for børn” dag 

CBr orienterer om den nye madordning på opfordring af formanden. De er klar 

 


