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REFERAT 

 

MØDE I: Skolebestyrelsen DATO: 23.01.2020 

MØDESTED: Kastrupgårdsskolen KLOKKEN: 17:30 – 19.30 

EMNE: Skolebestyrelsesmøde  SAGSNR 

DELTAGERE: 

Jon Niemann Thøgersen, Christian Frydenlund Bundgaard, 
Mads Vinterby, Tanja Pedersen, Kristoffer Sæverud, Alex 
Szymanski, Ekaterina Kofoed Jensen, Julie Bjønager Myhre, 
Stina Wiatr Carlberg, Christian Bruun-Andersen, Maya og Mads 
Emil fra elevrådet. 

 

AFBUD: Lars Myhre Hansen  

MØDENR.: 1-2020  

 

 Emne (og 
ansvarlig) 

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

Forberedelse til 
punktet 

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 Procesbeskrivelse Orientering om kommende forløb 
omkring nyt værdigrundlag. 

 10 min. 

5 Uanmeldt besøg af 
arbejdstilsynet 

Orientering omkring 
arbejdstilsynets besøg på 
Kastrupgårdsskolen 

 10 min. 

6. Høring Høring vedrørende kvalitetsrapport Bilag læses og input 
gøres klar til mødet 

45 
min. 

7.  Høring Høring vedrørende 
folkeoplysningspolitik. 

Bilag læses og input 
gøres klar til mødet 

10 min. 

8.  Høring Høring vedrørende profillinjer Bilag læses og input 
gøres klar til mødet 

10 min. 

9.  Ny områdeleder Orientering omkring 
ansættelsesudvalg. 

Skolebestyrelsen bedes 
overveje om evt. 
deltagelse i et 
ansættelsesudvalg 

10 min. 

10. Meddelelser: 
 
Specialundervisning 
 
Personalegrupper 
 
Kommunal bestyrelse 
 
SFO 
 
Formanden  

  10 min. 

11. Evt.    

 Personsager 
(CBr) 

  2 min.  
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1. Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsorden godkendt. 

Velkommen til nyt medlem – Tanja Pedersen, der overtager for Charlotte, som er på barsel. 

 

2. Valg af dirigent 
 

Christian Bruun dirigerer med fast hånd 

 

3. Elevrådet 
 

Nyt fra elevrådsformanden 

Der er trafikkampagne i morgen den 24. januar på Røllikkevej 

Der er forespurgt om mulighed for at affaldssortere på KAG. Skolebestyrelsen og elevrådet 

indstiller til at det tages op i MED udvalget, med henblik på at undersøge muligheder og sætte i 

gang så hurtigt som muligt. 

Elevrådet vil gerne have en featureuge med fokus på klima/verdensmål. 

 

 

4. Procesbeskrivelse 
 

CBr gennemgår processen i udarbejdelsen af nyt værdigrundlag 

Der er sat et år af til arbejdet. Baggrunden er at vi skal arbejde med mål 

 

 

5. Arbejdstilsynsbesøg 
 

Vi har haft besøg og fået et strakspåbud ifht belægning i skolegården. Det er udbedret. Vi er ved at 

udarbejde nye beskrivelser af vores kemi i fysiklokalet. Der er deadline til april. 
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6. Høring vedrørende kvalitetsrapport 

 

Hvor stor en del af den samlede mængde af afgangselever udgør eleverne i specialklasserne? 

Hvordan påvirker det statistikken ifht afgangskarakterer? 

Hvordan påvirker det statistikken ifht fravær? 

Det kunne ønskes at det var muligt at skille almen fra special i statistikken, da det ikke giver et umiddelbart 

retvisende billede. 

Det ville også være fint at kunne se hvad eleverne er i gang med – når de ikke er i gang med en 

ungdomsuddannelse. 

Monitorering af de særligt dygtige ser fint ud. Men hvad gør vi for at støtte dem? Beskrivelse af indsatser i 

fagene? 

Talentudvikling? 

Vi har lavet indsatser på læsehandleplaner og starter arbejdet med at udvikle skriftlig fremstilling. 

 

 

7. Høring vedrørende profil-llnjer 

 

Der har været forespørgsler om vi kunne lave eliteidrætsklasser.  

 

 

8. Høring vedrørende folkeoplysningspolitik 

 

CBr gennemgår grundigt 

 

 

9. Ny områdeleder ansættelsesudvalg 

 

Ansættelsesudvalget består af skoleledelsen, AMR for lærere Sasha Bonde Nielsen, AMR for pædagoger 

Katja Holm Liechti og enten Jon eller Julie fra skolebestyrelsen. 

Der forventes samtaler i uge 8 eller 9. 

 

10. Meddelelser 
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Kommunalbestyrelsen: 

Der er blevet arbejdet med trivselsmålinger og vi slår ud på mental sundhed og trivsel (på kommunalt plan). 

Det er der fokus på fremadrettet. 

Der bliver arbejdet med specialundervisning. Undersøgelse ved ekstern konsulent, mhbp. At afdække 

muligheder for nye former. 

 

Trivselsgruppen: 

Det var et super program på trivselskonference. Der kunne godt have været mere tid. 

Der er et ønske om at klassens time, bliver en fast del af skemaet. 

”Åben dør” så lærerne bliver tilgængelige for eleverne på en anden måde. 

Vi vil gerne etablere et trivselsudvalg! Sammensætningen og kommissorium behandles som selvstændigt 

punkt på skolebestyrelsesmødet i marts. 

Systematisk inddragelse af elever og forældre i skolens arbejde.  

SFO er meget synlig i skolen, det er klubben ikke. Kan vi gøre noget ved det? 

Vikarer i skolen – bedre forberedelse af eleverne til vikartimer? Uddannelse af vikarer? 

 

 

Formanden: 

Der er FRO-møde ”lige om lidt”. Trafik bliver et emne, Teknik kommer. 

GDPR-issues i Helsingør. Er det noget vi også har? Eller har haft? Det behandles på kommunalt niveau 

 

 

11. Evt  
 

 

12. Punkter til næste gang/marts 

 

Trivselsudvalg – nedsættes og arbejdsgrundlag 

Antimobbepolitik – skal revideres. 

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 
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Medlemskab af Skole&Samfund  

 


