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DAGSORDEN 

 

MØDE I: Skolebestyrelsen DATO: 12.08.2020 

MØDESTED: Kastrupgårdsskolen KLOKKEN: 17:30 – 19.30 

EMNE: Skolebestyrelsesmøde  SAGSNR 

DELTAGERE: 

Lars Myhre, Jon Thøgersen, Ekaterina Jensen, Stina 
Wiatr Carlberg, Christian Frydenlund Bundgaard, Maria 
Færgemann, Mads Vinterby, Tanja Søgaard Petersen, 
Alex Szymanski Christian Bruun-Andersen, Gitte Sander 
Holm og Kristoffer Sæverud 

 

AFBUD: Julie Bjønager Myhre,  

MØDENR.: 5 - 2020  

 

 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….   5 min 
4 Trivsel og 

læringsmidler 
Oplæg og ramme (CBR) 
 

  30 
min. 

5 Corona-status Status og retningslinjer 
- Erfaringer 
- Nye tiltag 
(CBR) 

  30 
min. 

6. Arbejdsfordeling Status – personalesituation 
Skemaer 
Udfordringer 
Lokaler – ombygning (CBR) 

  20 
min. 

7.  Lejrskolestatus Orientering omkring indeværende 
års lejrskoler (CBR) 

  10 
min. 

8.  Forældrehenvendel
ser 

Rutiner (Jon)   10 
min. 

9.  Skolebestyrelsens 
arbejde 20/21 

Hvilke projekter skal vi arbejde med 
i kommende skoleår. 

  30 
min. 

10. Høring vedrørende 
planlægning af 
antal 0. klasser 

Se vedlagte bilag   10. 
min 

11. Skolens 
værdigrundlag 

Præsentation af 1. udkast 
 

  30 
min. 

12. Høring 
anbefalingsgruppen 

Se bilag   15 
min. 

13. Meddelelser: 
 
Specialundervisning 
 
Personalegrupper 
 
Kommunal bestyrelse 
 
SFO 
 

Herunder tilbagemelding fra møder 

i kommunen for skolebestyrelser. 

 

  15 
min. 
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Formanden  
14. Evt.     
 Personsager 

(CBr) 
  Orientering 2 

min.  
Referat: 

Ad. 1 – dagsorden godkendt 

Ad. 2 – dirigent: 

Ad. 3 – information om Skolestyrken 

Ad. 4 – Trivsel og læringsmidler; hvordan fungerer det. Skolebestyrelsens medbestemmelse defineres. 
Idekatalog kan udarbejdes og elevrådet tages med på råd. Nuværende ideer: 

- Multibane 

- Nye læringsmiljøer i klasserne 

- Ungeområde T2 

- Skolebestyrelsen vil gerne fortsætte trivselsarbejdet sammen med eleverne, som en del af udviklingen af 

læringsmiljøerne. 

- Gangarealer – flexibel anvendelse 

- Lars holder et oplæg næste gang 
 

Ad. 5 – Status på Covid-19 

Vi modtager en del spørgsmål ifht retningslinjer og arbejder på at svare/finde svar. 

0. årgang er lidt hårdt ramt ifht. at der kun kan deltage en forælder pr. barn til fælles samling.  

Der er et ønske om større grad af kommunikation fra ledelsen. Særligt i forhold til lærerskift, sygdom blandt 
lærerne, nyansættelser, etc. 

Rengøringen knokler på at finde løsninger, på udfordringerne hele tiden. Vi er rigtig heldige at have et hold, 
der tænker så kreativt og løser alle problemer hen ad vejen. 

Hvis vi oplever situationer, kontakter vi patientsikkerhedsstyrelsen. De styrer hvordan vi skal håndtere det på 
skolen og hvad/hvornår der skal kommunikeres til forældrene. 

 

Ad. 6 – arbejdsfordelingen er på plads.  

Skemaerne er lagt og årsplanlægningen er færdig. Vi har desværre haft en opsigelse lige før sommerferien, 
så vi netop nu har en stilling i opslag. Denne skulle kunne besættes snarest muligt.  

Vi har bygget om så gang 1 nu indeholder 8 klasselokaler i stedet for 7. Det var den sidste gang hvor denne 
øvelse kunne foregå. Derudover vil der flytte 4 specialklasser på SFO Valhalla/Asgård pga pladsmangel. Her 
har vi haft god dialog med forvaltning omkring fleksibel indretning. 

Der er meldt ud til alle klasser omkring lærerskifter osv. før ferien. 
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Ad. 7 – Vi følger Corona-udviklingen tæt. Det betyder ændringer af lejrskoler i indeværende år. Nogle kan få 
ændrede rejseplaner og andre vil blive anderledes påvirket. En af de store indgriben er en foreløbig aflysning 
af 9. klasses lejrskole. Efter at have været i nødundervisning i små 4 måneder har ledelsen vurderet at tiden 
er knap i forhold til fagligt indhold. Først og fremmest er der ikke nogle bekendtgørelser omkring de faglige 
krav i forbindelse med sommerens prøver og vi har vurderet at der er behov for at have fokus på at nå det 
pensum der normalvis skal til. Vi har meddelt teamet at en hyttetur eller andet kan komme på tale senere på 
året – alt efter hvordan situationen er i Danmark. Det kunne være godt at kommunikere aflysningen ud 
hurtigt. Evt. med en eller anden form for plaster på såret. 

 

Ad. 8 – Jon informerer omkring hvilke rutiner der gør sig gældende når der modtages henvendelser fra 
forældre: 

- Når forældre henvender sig, kunne det være godt at have faste retningslinjer. Hvem har ansvaret? Hvem giver man 

den videre til i ledelsen? Opfølgning efterfølgende?  

 
 

Ad. 9 – Christian har udsendt eksempel på årsplansværktøj i plandisc. Der arbejdes med udfyldelse heraf 
løbende. Jon booker møde hos Christian i forhold til arbejde med det nye værktøj. Punktet tages op på 
næste møde 

 

Ad. 10 – Høring vedrørende antal 0. klasser 21/22 

- Skolebestyrelsen henleder kraftig til passus omkring søgehistorikken angivet i høringsmaterialet, og at der tages 

højde for denne. Vi anslår at der uden tvivl vil være elever nok til 3 0. klasser. Derudover er der en lang historik 

omkring en høj indskrivningsprocent af egne distriktsbørn, hvilket gør at klassekvotient på 25.94 må anses for at 

være lavt sat.  

- I 19/20 sagde vi farvel til to pædagoger da vi gik fra 3 til 2 0. klasser, for året efter at genansætte de samme 

mennesker til indeværende skoleår 20/21. I 19/20 blev der givet en del afslag på optagelse på KAG. Det vil 

påvirke arbejdsmiljøet negativt, hvis vi på ny skal nedjustere antal klasser og dermed personale på ny; på trods af 

stor søgning. 
 

Ad. 11 – Skolens 1. udkast til værdigrundlaget udleveres. Der drøftes fortsatte arbejde med denne. Hvad 
bliver skolebestyrelsens opgave i forbindelse med dette værdigrundlag. 

 

Ad. 12 – Høringssvar anbefalingsgruppen 

- Skolebestyrelsen bakker op om ideen om en ”klassens time”. Vi bemærker begrebet og vil lade elevrådet i 

samarbejde med ledelsen om at definere timen med andet begreb. Da der arbejdes med demokrati og 

medborgerskab vil der være nærliggende at begrebet knytter sig til det og peger ind i et elevfora, der kan genkendes 

i Børne- og ungepolitiken i Tårnby. 

- Det er en simpel regulering at sørge for at det kan tilrettelægges på skolen. 
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Ad. 13 – Meddelelser 

- Kommunalbestyrelsen: udgår 

- Special: Der er fuldt hus i specialklasserne og det gælder for alle kommunens specialtilbud.  

- Il Capitano: Der er ikke afholdt FROmøde endnu, men der er indkaldt. Der er opbakning til en mobilfri skole i 

skolens MEDudvalg, hvis skolebestyrelsen ønsker det. 

 

- SFO: 
 

 

Ad. 14 – Eventuelt 

- Lars spørger til retningslinjer for at have penge med på tur. CBr afklarer enkelt og fyldigt 

- SKBinternat? 

- Har skolebestyrelsen en holdning til at introducere vejledning til afholdelse af klassefødselsdage, gaver 

- Skolebestyrelsen undersøger om det har interesse/er muligt at booke Rasmus Alenkjær til et arrangement 

- 9. årgang savner Charlotte og ønsker at hun vender tilbage☺ 
 

Punkter til næste møde:  

- Læringsmiljøers indretning v/ Lars Myhre 

- Årsplansværktøj (evt Plandisc) 
 


