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REFERAT 

 

MØDE I: Skolebestyrelsen DATO: 21.02.2018 

MØDESTED: Kastrupgårdsskolen KLOKKEN: 17:30 – 19.30 

EMNE: Skolebestyrelsesmøde  SAGSNR 

DELTAGERE:   

AFBUD:   

MØDENR.:   

 

 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 Høringssvar 
kvalitetsrapport 

Høringssvar udfærdiges. 
Bemærkninger forberedes og 
sendes gerne inden møde til 
Christian 

Bilag gennemlæses  30 
min. 

5 Digital trivsel Opfølgning og kommende 
arrangement 

  20 
min. 

6. Økonomi Bemærkninger til seneste 
budgetudspil fra foregående møde 

Bilag udsendes  10 
min. 

7.  Vikardrøftelse Ledelsen svarer på spørgsmål til 
vikardækning 

  10 
min. 

8.  Skolebestyrelsesval
g 

Procedure gennemgåes – samt 
tidsplan for denne. 

  15 
min. 

9. Meddelelser: 
 
Specialundervisning 
 
Personalegrupper 
 
Kommunal bestyrelse 
 
SFO 
 
Formanden  

 

 

  15 
min. 

10. Evt.     

 Personsager 
(CBr) 

  Orientering 2 
min.  

 

 

Ad. 1: dagsorden godkendt. 

Ad. 2: René vælges som dirigent 

Ad 3: Elevrådet fremlægger arbejdsopgaver 
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- Trafiksikkerhed; der er kampagne i gang, og eleverne har uddelt flyers. Generelt god modtagelse 

- Ungemiljø på t2 skal afprøves. Ledelsen/Skolebestyrelsen vil gerne se på aktiviteter og bevilge penge, hvis forsøger 

viser sig at være en succes. 

 

Ad 4: Skolebestyrelsen har generelt ingen kommentarer til rapporten: 

- Fremadrettet ønskes en tydeligere fagprofil i kapitel 2 

- Desuden opfordres der til at gøre data lettere tilgængeligt. Mere ”klik”-venligt. 

- Kirsten sender egne betragtninger i forhold til komposition også med henblik på fremtiden. 

Ad 5: 

Børns Vilkår besøger skolen i forhold til trivselsdagen. 4. – 6. klasse forældrene er inviteret og skal prøve 

Børns Vilkårs nye VR-video i forhold til mobning. Tilmelding ser fornuftigt ud og der er gode forventninger til 

arrangementet. 

Arrangementet omkring digital trivsel og kontaktforældre blev en succes på trods af udeblivelse fra mange 

tilmeldte. Sanne Lind formidlede kyndigt mange gode budskaber og skolebestyrelsen fortsætter med fokus 

på digital trivsel. 

Aftaler: 

- Slides fra forældredagen udsendes til kontaktforældre 

- Fokus på næste kontaktforældremøde på ny hvordan sikrer vi os bedre tilmelding. 

 

Ad. 6: 

Budget 2017 gennemgang skubbes pga. sygdom i administrationen. 

Drøftelse af elevtalsbestemte forbrugsbudgetter for 2018: 

- Der er ikke mulighed for store ændringer 

- Der diskuteres muligheder for at søge fonde/projekter; der henstilles til at tage punktet op i FRO 

- Mulighed for anlægning af nyttehaver til biologi og madkundskab. Tidligere afslag på dette. CLA går videre med 

forespørgsel 

 

Ad. 7: 

Skolebestyrelsen stiller spørgsmål til kommunikationen omkring langtidssygefravær.  

- Hvordan sikrer vi hurtigere og præcis kommunikation 

- Kan vi lave generelle principper for sagshåndtering 

- Kan vi sikre uddannede vikarer. 

Christian forklarer kompleksiteten af sagsbehandlingen i forhold til sygefraværssager. Det er svært at lave 

generelle beskrivelser og man kan ofte ikke komme med tidshorisonter eller erstatningsvikar for disse 

perioder. Vi forsøger at kommunikere så meget som muligt, men det kan virke lidt. 

Aftale: der kommunikeres at teamet tager hånd om at hjælpe vikarer der bliver indsat i fravær, samt at 

kommunikere dette ud til forældrene at de indgår i planlægingen af den konkrete undervising. 
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Ad 8.: 

- Special: igangsættelse af nyt planlægningsår. 

- Kommunalbestyrelsen; Mads roser KAG for stort engagement og fremhæver skolebestyrelsen som et aktiv. Det er 

godt at være med til at skabe. Så det er velkomment med mange spørgsmål 

- Personalegrupper: der har været evaluering af 1. trin af læsehandleplanen. 

- SFo: Der er god ro omkring SFo’ernes arbejde. De er ved at gøre klar til nye børn, og der stilles spørgsmålstegn 

ved hensigtsmæssigheden i at starte allerede i marts med dette. Martin (områdeleder) er fortsat sygemeldt. 

- Formanden. Informationer fra FRO – samt indsamling af forslag til nye punkter.  Derudover henstilles 

medlemmerne i bestyrelsen at tage stilling til opstilling ved næste skolebestyrelsesvalg. Christian sender information 

ud. 

Evt.:  

Ingen bemærkninger 


