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REFERAT 

MØDE I: Skolebestyrelsen DATO: 20.03.2018 

MØDESTED: Kastrupgårdsskolen KLOKKEN: 17:30 – 19.30 

EMNE: Skolebestyrelsesmøde  SAGSNR 

DELTAGERE: 
Tina Vester Jensen, Martin Kai Nielsen, Maria Færgemann, 
Kristoffer Sæverud, Lars Myhre Hansen, Rene Holm, Thomas 
Christian Clemmensen 

 

AFBUD: 
Christian Bruun-Andersen, Tina Bergløv Kjær, Henrik 
Thomsen, Elevrådet, Kirsten Jespersen, Mads Vinterby, 

 

MØDENR.: 3 - 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   10 
min. 

5 Skolebestyrelsesvalg Gennemgang. 
Der udleveres materialer 

  30 
min 

6. Budget 2017 Gennemgang af sidste års 
budgetter 

  20 
min. 

7. Meddelelser: 
 
Specialundervisning 
 
Personalegrupper 
 
Kommunal bestyrelse 
 
SFO 
 
Formanden  

 

 

  15 
min. 

8. Skolefoto Vi skal beslutte hvilken 
leverandør. Vi udvælger 2 
repræsentanter der kan tage 
valget på SKB’s vegne 

Jeg har tilgængeligt 
materiale på 
kontoret. 

 15  
min. 

9. Evt.     

 Personsager 
(CBr) 

  Orientering 2 
min.  
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Prolog v/Thomas 

1) Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

 

2) Valg af dirigent 

 Rene indtil 18.30 

 

 

3) Meddelelser fra elevråd 

 Der er ikke afholdt elevrådsmøde siden sidst. Der har været uformel, belønningsdag på biblioteket – super 

hyggeligt og meget givende for dialogen på tværs af klasserne.  

 

Der arbejdes med fortsættelse/fornyelse af formandskabet 

 

Der spørges til hvordan elevrådet går ind i arbejdet med ”Digital trivsel”. 

 

 

4) Digital trivsel 

Der har ikke været afholdt digital trivsels arrangement på 3. årgang endnu. 6.B har møde i morgen – Tina 

bærer den videre. 

 

Det er en god idé at skrive ud til kontaktforældrene på intra, så der følges op på kommende forældremøder. 

Indsatsen lægges på 3. – 6. årgang. Det er her der er mulighed for at flytte på noget. 

 

Måske kunne elevrådet arbejde videre med emnet løbende. På elevrådets præmisser 

 

 

5) Skolebestyrelsesvalg 

Det vides med sikkerhed at Maria, Tina V., Lars, Thomas genopstiller  

Tina B, Rene og Martin genopstiller ikke. 

 

Der udtrykkes enstemmig tryghed ved at Martin indtræder i valgbestyrelsen, blandt andet på grund 

af mange års erfaring.  

Det kunne være en idé at afholde ”forskudte valg”. Valgbestyrelsen undersøger om det kan lade 

sig gøre. 

 

6) Budget 17 (regnskab) 

Budget/regnskab for 2017 gennemgås.  

Budgettet fremstår noget uigennemsigtigt. Der er mange poster, som ikke er fuldstændige og 

mange er ikke direkte påvirkelige fra skolens side.  
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7) Meddelelser 

E-Klasserne 

Vi afventer spændt en ressourceudmelding 

 

Personalegrupper 

 

Kommunal bestyrelse 

 

SFO 

Der er nye elever. Klasserne dannes inden ferien. 

Det er en god ting. 

Christine og Esben har total styr på SFO’erne. Der er ro på personale og forældre. 

 

Formanden 

Fundraising er ikke noget problem. Der må bare ikke være firmalogoer/reklamer på 

produkter/synlige.  

Mads vil gerne bruge FRO i et mere rådgivende øjemed. 

Der er penge i inventarpuljen – søg, søg, søg! Med hvad som helst! 

 

8) Skolefoto 

Thomas er valgt som skolefotoudvalg. Vi har stor tiltro til udvalget. 

 

9) Eventuelt 

Skolebestyrelsen har udsat julefrokosten, så den bliver til en afskedssommerfest.  

Det skal være et medlem af FRO, der er repræsentant for Solkolonierne. 

 

Martin Nielsen har fået nyt job, som afdelingsleder i en integreret institution. Vi ønsker ham held og lykke 

fremover. 

 


