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REFERAT 

MØDE I: Skolebestyrelsen DATO: 20.08.2018 

MØDESTED: Kastrupgårdsskolen KLOKKEN: 17:30 – 19.30 

EMNE: Skolebestyrelsesmøde  SAGSNR 

DELTAGERE: 

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

 

AFBUD: Maria Færgemann, Alex Szymanski  

MØDENR.: 6 - 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 Årsplan Gennemgang og evt. 
rettelser/tilføjelser 

Bilag gennemlæses  15 
min. 

5 Skemaer Skolebestyrelsens udtalelse på året 
skemalægning 

  15 
min. 

6. 16b Ledelsens oplæg i forhold til forsøg 
med brug af 16b på mellemtrinnet. 
 
Skolebestyrelsen drøfter 
indholdsdelen. 
Beslutning 

  20 
min. 

7.  Årsberetning 1. udkast er undervejs – aftaler 
omkring arbejde med 
årsberetningen. 

  5 
min. 

8.  Trafik Status – vi aftaler videre 
arbejdsfordeling i forhold til lokale 
tiltag 

  10 
min. 

9.  Kommunikation Skolebestyrelsen ønsker at drøfte 
kommunikationsstrategi herunder 
hjemmeside. 1.drøftelse og aftaler 
for hvordan vi kommer videre 

  20 
min. 

10. Principper Der aftales procedure for revision 
og godkendelse af principper 

  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 
Præsentation ved formanden 

Dagsorden tiltrædes 

 

2. Valg af dirigent 
CBr 

 

3. Elevrådet 
Der er stor entusiasme i elevrådet, mange vil gerne fortsætte. Udgangstilladelse for 7. årgang er stadig en 

mærkesag. 

Den digitale trivselsundersøgelse er næsten færdig og den forventes fremlagt af elevrådet på et 

skolebestyrelsesmøde. 

Elevrådet er ved at konstituere sig og der er flere gode formandsemner. 

 

4. Årsplan (Årshjul) 
Det er tanken at årshjulet gennemgås og revideres mhbp indhold og design. 

Det kunne være en mulighed at vi holder et oplæg om aktuelle emner – f.eks. overgang til AULA.  

Man kan lade sig inspirere af ”Folkeskolen.dk”, ”Skole og samfund” og andre. 

CBr opretter et dynamisk dokument i Google-drev til opsamling af ideer. 

Det tilstræbes at elevrådet deltager løbende. 

 

5. Skemaer 
Skemalægningen har været udfordret af 2 ubesatte lærerstillinger. Vi er næsten i mål. 

Vi er skemamæssigt udfordret af at årgangsteamene er så fasttømrede/gode til at dække alle timer på 

årgangen, at det ikke kan lade sig gøre at dække klassens undervisning, mens der er teammøde. 

Vi arbejder ikke med blokdage, men tilstræber at flexibiliteten er til stede i hverdagen. 

 

6. 16b 
CBr præsenterer et lærerforslag til at bringe paragraf 16B i anvendelse på klasser på mellemtrinnet. Dette er 

begrundet i specifikke faglige vanskeligheder. 

Der orienteres løbende om processen. 
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7. Årsberetning 
Årsberetningen er gennemgået og der er ros til formanden for det gode arbejde. 

 

8. Trafik 
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Christian og Ekaterina, med bistand fra Kristoffer. Tina 

Bergløv Kjær vil gerne deltage. 

Der skal arbejdes med de mulige forbedringer/”lavthængende frugter”. 

 

9. Kommunikation 
Der er plads til visuelle forbedringer i det udleverede skriftlige materiale om skolen og på skolens 

hjemmeside. 

Det kunne være en idé at have en kommunikationsansvarlig. Der bliver givet en del beskeder ud og de rejser 

ofte flere spørgsmål… Der kunne være at det var muligt for bedre koordination/overskuelighed 

CBr vil gerne deltage i en arbejdsgruppe der forsøger at finpudse skolens hjemmeside – med Christian og 

Jon. 

 

10. Principper 
Principper kigges efter til næste gang. Der kan stilles spørgsmål og ændringsforslag. 

 

11. Meddelelser: 
 

Specialundervisning 

Der er pt. 95 i E-klasserækken. Det er stort set fuldt hus og det presser lokalekapaciteten maximalt. 

Vi har nedlagt et mødelokale og et lærerarbejdslokale for at kunne rumme alle.  

 

Personalegrupper 

 

 

Kommunal bestyrelse 

Der er efterspurgt en redegørelse for hvilket indhold skolerne lægger i den understøttende undervisning. 

Den er ikke nået helt ud til skolen endnu Det formodes/forventes at elevernes alsidige udvikling indgår i 

uuv. 
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Der drøftes skoletrafikale projekter i børne- og ungeudvalget. Det er teknik og miljø der prioriterer 

projekterne. 

Der er kursus for skolebestyrelserne på torsdag – vi håber på et stort fremmøde 

Der er fælles skolebestyrelsesarrangement vedrørende elevernes digitale trivsel i september. 

Man er altid velkommen til at stille spørgsmål. 

 

SFO 

Begge SFO’er har haft en super god sommer 

 

12. Evt. 


