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DAGSORDEN 

 

MØDE I: Skolebestyrelsen DATO: 22.01.2018 

MØDESTED: Kastrupgårdsskolen KLOKKEN: 17:00 – 20.00 

EMNE: Skolebestyrelsesmøde  SAGSNR 

DELTAGERE:   

AFBUD: 
Thomas Börger Clemmensen, Rene Holm, Alex Szymanski, 
Charlotte Larsen, Martin Daniel Armand Nielsen, Martin 

 

MØDENR.: 1. januar 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 Budgetudkast Udleveres til mødet – oplæg til 
årets forbrugskonti 

Emnet vendes til 
februarmødet. 

 10 
min. 

5 Digital Trivsel Praktisk planlægning;  
Hvem gør hvad på dagen? 

  30 
min. 

6. Julefrokost Vi fortsætter mødet i Sundby 
Sejlklub 

CBr – sørger for 
bestilling 

  

      

      

      

      

 

Bemærk at mødet starter kl. 17.00 og at vi kører til Sundby Sejl ca. kl. 18.00 

 

Referat: 

1) Dagsorden 

Godkendt. Aftale fra kl. 18 udsættes. 

 

2) Dirigent 

Christian 

 

3) Elevrådet 

Punktet udgår pga sygdom 
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4) Budget 

Christian gennemgår budget – sammenlignes med 2017 

Muligheder for at påvirke budgetudformningen gennemgås 

 

 

5) Digital trivsel 

Vi er på lærerværelset 

Der samarbejdes med Red Barnet 

SSP og andre synes det er en fantastisk idé. Digital trivsel er det nye sort 

Der er styr på dagen og vi skal alle arbejde med i grupper. 

 

 

6) Julefrokost 

Punktet udsættes 

 

 

7 Eventuelt 

Der skal være valg til skolebestyrelsen i år. 

 

Siden sidst: 

Mads er ny Børne- og Skoleudvalgsformand – og er startet på en besøgsrunde på skoler og institutioner. 

Indskrivningen til skoleåret 2018/2019 er afgjort. Der bliver oprettet 3 børnehaveklasser på KAG. Det vil der 

ikke være plads til fremover med den nuværende organisation.  

Kvalitetsrapporten er gennemgået og der er stor ros til KAG. 

Udvalget har drøftet paragraf 16B og opfordrer til at benytte muligheden i så vid udstrækning som muligt. Og 

at skolelederen får uddelegeret kompetencen, så der kun skal orienteres – ikke ansøges. 

Der må ikke pålægges SFO ekstra udgifter. Klassens lærere har initiativretten – de skal indstille til 

skolelederen, der godkender og orienterer kommunalbestyrelsen. 

Der er plads til mange holdninger i sagen – og det er der.  
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Trafikken i forbindelse med morgenafleveringen er blevet undersøgt – ved en forældreundersøgelse. Den 

arbejdes der videre med, også ifht KAG. 

Der er et gravearbejde i gang på Sirgræsvej – men det ligger stille. Tina undersøger 

 

 

Punkter på kommende møder: 

Principper for vikardækning 

Udmøntning af paragraf 16B 

Evaluering af alternativ deling i undervisningen på 7. årgang 


