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DAGSORDEN 

 

MØDE I: Skolebestyrelsen DATO: 20.02.2019 

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, Maria Færgemann, Alex 
Szymanski 

 

AFBUD:   

MØDENR.: 1-2019  

 

 Emne (og 
ansvarlig) 

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

Forberedelse til 
punktet 

Proces Afsat 
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 Rygefri skoletid Høringssvar _ bilag vedhæftes Se bilag  10 
min. 

5. Trafik udvalget Status   10 
min. 

6.  Intra/Aula Plan for skolebestyrelsens 
deltagelse i Aula opstart. 
 

  15 
min. 

7. Trivselsarbejde Orientering og drøftelse   10 
min. 

8.  Ny madordning Orientering og beslutning. 
Amagermad har henvendt sig med 
tilbud 

  10 
min. 

9.  Paragraf 16b Orientering og henvendelse Se bilag  10 min 

10. Kommende skoleår Orientering om antallet af 0. klasser   10 
min. 

11 Igangværende 
projekt: PLF 

Orientering om 
kompetenceudvikling af personalet. 

  5 min. 

12. Meddelelser: 
 
Specialundervisning 
 
Personalegrupper 
 
Kommunal bestyrelse 
 
SFO 
 
Formanden  

Herunder tilbagemelding fra møder 

i kommunen for skolebestyrelser. 

 

  15 
min. 

13. Evt.     

 Personsager 
(CBr) 

  Orientering 2 min.  

 



TÅRNBY KOMMUNE 

2 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsorden godkendt 

 

2. Valg af dirigent 
 

Formanden dirigerer 

 

3. Elevrådet 
 

Nyt fra elevrådsformanden 

Elevrådet har startet arbejdet op på en praktikportal, så elever fra 7. -9. kan komme i kontakt med 

virksomheder og få praktikordninger. Det er tanken at det skal forankres i UU/praktikvejledningen. 

Michael Flies er tovholder. 

 

Elevrådet har ønsker om en lidt vildere sidste skoledag, med mere indhold. Eventuelt flødeskum?:) 

De mødes med Christian for at drøfte muligheder. 

 

4. Rygefri skoletid 
 

Baggrunden for projektet er en stignoing i antallet af unge rygere. 

Vi deltager gerne, med ønske om at det er et samlet projekt for hele Tårnby kommune. 

Det er nødvendigt at forholde sig til hvilke sanktioner, der eventuelt kan anvendes. 

 

Høringssvar tiltrædes af bestyrelsen 

 

5. Trafikudvalget 
 

Der er møde om status på – og reboot af trafikindsatser. Herunder 

Vi sætter punktet på hver gang i en periode. 
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6. Intra/AULA 

 
Christian orienterer om status på Aula. Vi kunne godt tænke os at der er deltagere fra 

skolebestyrelsen i en opstarts-/designgruppe ifht KAG’s version af Aula. 

Christian (og Jon) vil gerne deltage  

Der må forventes et vist behov for hjælp til opstart hos lærere, elever, forældre, pædagoger, 

psykologer, sundhedsplejersker, talepædagoger, skoleledere, sekretærer og andre der anvender 

intra Vi er meget optimistiske ifht. at opstarten bliver smidig. 

Vi glæder os over at blive en Aulaskole (om end forestillingen om en aula var lidt anderledes 

konkrete) 

 

7. Trivselsarbejde 
 

Det kunne være en god ide at starte en forældreforening for at skabe noget liv, flere fester og 

arrangementer på skolen/blandt forældre og elever. 

Det foreslås at lade kontaktforældrene stå for foreningen. 

Elevrådet er også meget optaget af at der blev flere fællesdage, arrangementer, fester, jubilæer, 

markedsdag, etc 

Mødereferater foreslås udsendt til kontaktforældre. Der udsendes en skrivelse fra SKB inden første 

referat. 

 

 

8. Ny madordning 

 
CBr præsenterer tilbud fra ”Amagermad” om at være skolemadsleverandør. 

Det er yderst fornuftige priser og kan involvere elever der hjælper til.  

Der er opbakning til at Christian kontakter Amagermad – det er en bonus at der er mulighed for 

elevinvolvering. 

Christian husker en god information til forældrene 

 

 

 

 

 

 



TÅRNBY KOMMUNE 

4 

 

9. Paragraf 16B 

 
Der er indløbet en henvendelse til skolebestyrelsen vedrørende skolens brug af paragraf 16B. 

Der er i mellemtiden indgået en politisk aftale. Børne– og ungeudvalget afventer den konkrete 

lovtekst inden der kommer en udmelding. 

Vi er glade for at der kommer en klar tekst. Skolen kunne godt tænke sig at der kommer fælles 

retningslinjer for alle Tårnbys skoler. 

Der har været en del forældre, som ikke melder børn i klubben pga. de meget sene dage/trætte 

børn. Det kan være en ond spiral. 

Der er stor forskel fra klasse til klasse. 

 

 

10. Kommende skoleår 

 
Der vil være 2 børnehaveklasser frem for 3 til næste skoleår. 

Der er pt. indskrevet 51 elever til de 2 klasser på KAG. Det er svært at forholde sig til i 

personalegruppen. 

Vi afventer hvordan udviklingen bliver. 

 

 

11.  Igangværende projekt: PLF 

 
Punktet udsættes. Der kommer PLF repræsentanter til næste møde. 

 

 

12. Meddelelser 

 
Specialundervisning 

 

 

Personalegrupper 

Vi er i gang med skoleårets planlægning. I god tid i år 

 

Kommunal bestyrelse 
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SFO 

Der har været en kedelig sag med et glemt barn i en bus, i forbindelse med en tur. Der er dialog 

med forældre, forvaltning og Frøen udarbejder nye, skrappere procedurer for at undgå en 

gentagelse. Krise- og reaktionsprocedurer ved sådan en hændelse har fungeret.  

Forældeoplevelsen af beredskabet efterfølgende har været at der er rigtig godt styr på det. 

Der kunne ønskes en ligeså klar udmelding i forbindelse med andre episoder på skolen. 

 

Der er ansættelsessamtaler på stillingen som daglig leder på Valhalla. 

Vi siger farvel til Christian Ramnæs som indskolingsleder og byder Christine Ramsing velkommen. 

Vi ville gerne beholde Christian, men det er ikke muligt på grund af uddannelsesbaggrund. 

  

 

 

Eventuelt 
 

 

 

Personsager 
 

 

 

 

 

 


