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REFERAT 

 

MØDE I: Skolebestyrelsen DATO: 06.10.2020 

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….   5 min 

4 Trivsel og 
læringsmidler 

Forslag fra CBR 
 

  10 
min. 

5 Corona Beskeder om ændringer af regler 
på KAG 
 
Evaluering af seneste nedlukning 
på 6. årgang. 

  20 
min. 

6. Lærernes dag Orientering fra event mandag.   20 
min. 

7.  Forslag om tilskud 
til madkundskab på 
6. årgang 

Lars fremlægger   10 
min. 

8.  ”Guffe”-ordning Nye retningslinjer. 
Jon fremlægger 

  10 
min. 

9.  Skolestyrkens 
indsatsområder 

Præsentation af materiale   20 
min. 

10. Høring antal 0. 
klasser 

Orientering fra Børne og 
Skoleudvalget. 

  20. 
min 

11. Deltagelse til fælles 
forældremøder 

Oplæg Jon 
 
Beslutning om fast deltagelse af 
SKB 
 

  10 
min. 

12. Meddelelser: 
 
Specialundervisning 
 
Personalegrupper 
 
Kommunal bestyrelse 
 
SFO 
 
Formanden  

Herunder tilbagemelding fra møder 

i kommunen for skolebestyrelser. 

 

  15 
min. 

13. Evt.     

 Personsager 
(CBr) 

  Orientering 2 
min.  
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1. Dagsorden er godkendt 

 

2. Gitte er valgt som ordstyrer på grund af fortræffelighed 

 

3. Elevrådet: 

 

Det er svært pt. da elevrådet ikke må mødes. Der bliver iværksat en trafikkampagne senere på året. 

CBr undersøger med Freddy (trafiklærer) om vi kan uddele reflekser. 

 

4. Trivselsmidler 

 

Der arbejdes på 2 hangouts og andre af eleverne valgte forbedringer. Midlerne bliver ikke trukket tilbage 

eller indrulleret i TK’s kasse 

Der vil blive en mindre vedligeholdelsesudgift, da vi er nødt til at vælge løsninger, der ikke er gråt-i-gråt 

 

5. Coronaupdate 

 

Vi har været nødt til at indføre flere begrænsninger i forhold til situationer med elever, der ”blandes” mellem 

klasserne. Det påvirker ressourceundervisning, elevråd, idræt, sprogfag, motionsdag og andre 

undervisningssituationer, hvor elever fra flere klasser normalt er samlet. 

Vi forsøger at imødekomme nye/flere coronatiltag, så vi er velforberedte, hvis det bliver aktuelt. Vi 

iværksætter ikke før der foreligger en konkret situation. 

Der har været et enkelt tilfælde af konstateret smitte blandt eleverne. Derfor blev hele 6. årgang sendt hjem 

onsdag. Alle forældre blev kontaktet telefonisk inden eleverne blev sendt hjem. Der var rigtig mange gode 

løsninger på en svær situation fra forældrene på dagen. Alle elever og lærere er testet og ingen yderligere er 

smittet. Teamet etablerede nødundervisning til torsdag. Mandag vendte de første 2 klasser tilbage og tirsdag 

var alle tilbage på skolen. 

Når en elev er smittet, starter vi smitteopsporing for at afklare hvem der skal isoleres.  

Det er svært at isolere klasser i frikvarteret. Vi kan kun isolere fuldstændigt, hvis vi kører med forskudte 

frikvarterer, hvilket kræver at vi har indført nødundervisning. 

Der er ros fra kommunalbestyrelsen. 

 

 

 



TÅRNBY KOMMUNE 

3 

 

6. Lærerens dag 

 

Det var et supergodt arrangement med uddeling om morgenen.  

Nogen kunne bedst lide chokoladen, andre var glade for æblet. Ros kunne alle lide. 

 

Onde Christian har forbudt at Stina bager kage til lærerværelset… Det savner vi. 

 

 

7. Madkundskab på 6. årgang – skal der holdes fest? 

  

Kunne det være en idé at holde en afslutning på madkundskab, som havde karakter af en elev/forældrefest 

for hele årgangen? 

Økonomiske modeller og arrangementets karakter diskuteres. 

Christian har styr på lærernes arbejdstid og det bliver ikke et problem ifht. et aftenarrangement. 

Vi gennemgår budgetter næste gang. Så er der et beløb at drøfte ud fra. Det kunne eventuelt afsættes et 

beløb i madkundskabsbudgettet, så der kan afsluttes med et pædagogisk, dannende og festligt 

arrangement. 

 

8. Guffeordning 

 

Jon har lavet en plan, der kan anvendes som udgangspunkt for en eventuel udbyder/leverandør. Planen 

sigter mod at flytte salget online, så der er endnu mindre madspild, eleverne ikke står i kæmpeflokke om 

madboden og logistikken kan holdes på et fornuftigt niveau. 

 

9. Skolestyrken   

  

Skolestyrken har indsamlet og evalueret alle data og udpeget de 2 områder der er størst behov for at 

arbejde med på skolen. Vedligeholdelse af – og kendskab til skolens mobbepolitik, er det første område. 

Klassetrivsel er det andet. Det bliver AKT lærerne, der bliver uddannet i første omgang, som skolens 

ressourcepersoner 

 

 

 

 



TÅRNBY KOMMUNE 

4 

 

10. Høring om antal 0. klasser 

 

Skolen har afgivet høringssvar på beslutningen om at etablere to 0. klasser på Kastrupgårdsskolen. Der er 

indført ny beregningsmodel, skolen ser ud til at få meget store klasser (26 elever) ved en tilslutningsprocent 

på 91. Kastrupgårdsskolen har historisk haft en tilslutningsprocent på 97+. 

Mads giver et historisk rids. 

Der kan maksimalt være 28 i en klasse. Der er ikke umiddelbart vilje i kommunalbestyrelsen til at dispensere 

fra det tal. Hvis der kommer flere end 2x28 elever, så kan der ikke etableres 2 klasser, men 3 klasser. 

Det er ikke umiddelbart et hensyn til personalet, der har præget beslutningen. Man er ansat i Tårnby 

kommune og kan derfor godt flyttes mellem skoler. 

Antallet af omgængere påvirker selvfølgelig det samlede antal. Der er altid ændringer ifht prognosen i løbet 

af året. Det kan også flytte antallet af klasser. 

Den samlede fordeling af elever i kommunen beror på en helhedsvurdering der skal tilgodese alle hensyn. 

 

 

 

11. Deltagelse i fælles forældremøder 

 

Der afholdes som princip fælles forældremøder på den enkelte årgang. Som minimum fælles opstart. 

Der kan dispenseres, men det sker kun i ekstreme situationer. 

 

Vi lægger datoer for forældremøder på skolebestyrelsens junimøde. Så kan opgaver/møder fordeles i 

bestyrelsen 
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12. Meddelelser 

 

Kommunalbestyrelsen: 

Det nyligt vedtagne budget bærer præg af at Corona har kostet på beskæftigelsen og dermed 

skatteindtægterne i kommunen – i langt højere grad end andre kommuner. 

For at indhente det tabte, er der indført en måneds karens. Således at stillinger først kan genbesættes efter 

en måned. Dette for at sikre de nuværende arbejdspladser. 

 

SFO: 

Alle fælles uddannelsesforløb er udskudt pga Corona 

 

Formanden: 

Team Rynkeby har henvendt sig ifht at vi afholder Rynkebyløb den 26. marts. 

Der kræver et stort engagement fra alle – også Team Rynkeby. 

Den tidligere formand(kvinde) i skolebestyrelsen vil gerne hjælpe til med arrangementet. 

Hun er lidt skuffet over ikke at være budt på kaffe… 

 

 

13. Eventuelt 

 

Forældrehenvendelser – how to? 

Der er nu et medlem af skolebestyrelsen, som også er medlem af menighedsrådet. 

Romerriget kalder… 


