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REFERAT 

 

MØDE I: Skolebestyrelsen DATO: 19.04.2018 

MØDESTED: Kastrupgårdsskolen KLOKKEN: 17:30 – 19.30 

EMNE: Skolebestyrelsesmøde  SAGSNR 

DELTAGERE: 

Tina Vester Jensen, Maria Færgemann, Kristoffer Sæverud, 
Rene Holm, Thomas Christian Clemmensen, Christian Bruun-
Andersen, Tina Bergløv Kjær, Kirsten Jespersen, Mads 
Vinterby, Charlotte Larsen 

 

AFBUD: 
Henrik Thomsen, Elevrådet, Martin Kai Nielsen, Lars Myhre 
Hansen, 

 

MØDENR.: 4 - 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 Digital Trivsel Status Opfølgning  10 
min. 

5 Skolebestyrelsesvalg Status på skolebestyrelsesvalg CBR – orienterer  10 
min 

6. Valg af foto-
leverandør 

Vi vælger ny leverandør – 
Thomas fremlægger 

Beslutning  10 
min. 

7.  Fundraising Hvordan arbejder vi med dette i 
skolebestyrelsen.  

Drøftelse + 
arbejdsgruppe 

 15 
min. 

8. Projekter til 
kommende skoleår 

Mulig arbejdsfokus frem mod 
næste år. 

Drøftelse  15. 
min 

9. Meddelelser: 
 
Specialundervisning 
 
Personalegrupper 
 
Kommunal bestyrelse 
 
SFO 
 
Formanden  

 

 

  15 
min. 

10. Skoleårets 
planlægning. 

CBr fremlægger   15  
min. 

11. Budget høring Høringssvar fra SKB afgives Se bilag  10 
min. 

12. Evt.     

 Personsager 
(CBr) 

  Orientering 2 
min.  
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Referat: 

1) Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

 

Madordning tages op næste gang + besøg hos eventuel leverandør. 

 

2) Valg af dirigent 

  

Tina - formand 

 

 

3) Meddelelser fra elevråd 

  

Elevrådet har vedtaget at lave et spørgeskema om digital trivsel. Det er sendt ud og der er allerede flere som 

har svaret. 

 

Der arbejdes på at finde kandidater til formandsposten næste år, da formanden skal på efterskole. 

 

Elevrådet vil gerne holde en fest. Der er forespurgt om udgangstilladelser til 7. årgang. 

 

 

4) Digital trivsel 

Det foreløbige arbejde med digital trivsel er blevet vældig godt modtaget og der arbejdes videre med 

Børns vilkår og Rettighedsalliancen. 

 

Der har været afholdt trivselsmøde på 6. årgang og der er sat flere arrangementer i søen. 

 

 

5) Skolebestyrelsesvalg 

Der har været afholdt valgmøde. Der er foreløbigt 3 nye kandidater, som er interesserede. 

Processen fortsætter som planlagt og vi afventer. Christian indkalder valgbestyrelsen, hvis der er 

afvigelser. Opstillingsprocessen lukker den 2. maj 

 

6) Skolefoto 

Skolefotoudvalget/Thomas har undersøgt markedet grundigt og udvalgt 2 kandidater på baggrund 

af renommé, muligheder ifht pakker og digitale løsninger. Skolebestyrelsen vælger løsning nr 2 

(TH) 

Der fotograferes i perioden 24. – 26. september 
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7) Fundraising 

Christian giver bud på gode formål, der kunne fundraises til. 

 

8) Projekter til kommende skoleår 

Fundraising: herunder indretning af fællesarealer, så de indbyder til læring 

Der kan meldes nye projekter ind løbende. 

 

9) Meddelelser 

E-Klasserne 

Der skal findes ny kontaktperson 

 

Personalegrupper 

 

Kommunal bestyrelse 

Effektmålene er gennemgået og de fastholdes til næste år.  

Der afdækkes flere ordblinde og der diskuteres muligheder for chromebooks og anden IT indsats – desuden skal de pågældende elever 

undervises i brugen af hjælpemidler. 

Det vil være et kommunalt fokuspunkt fremover. 

 

SFO 

 

Formanden 

Formanden er blevet kontaktet angående tale til dimissionsfesten. Formanden og Lars planlægger 

et spektakulært show. 

 

10) Skoleårets planlægning 

Vi har fået ressourcetildelingen og er i gang med det store puslespil ifht teams og lektionsplan til 

næste år. 

Christian Maier Ramnæs – tidligere viceskoleleder på Korsvejen – er vikar for områdelederen indtil 

stillingen er besat. 

Vi er pressede på lokalesituationen. Christian skal til møde med teknisk forvaltning i forbindelse 

med ombygning af eksisterende lokaler, så der bliver bedre plads 
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Vi arbejder fortsat med faste skemaer, da vi mangler værktøjer/tid til flexible skemaer, der kan 

håndtere udfordringer med tilknytning til flere teams. 

 

11) Budgethøring 

Da vi er flere elever, får vi flere penge. 

CBr gennemgår normtaltildeling. Der er uklarhed om hvorvidt man kan ændre/framelde skolemælk 

i løbet af skoletiden? 

 

12) Eventuelt 

 

 

 


