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Kastrupgårdsskolen 

Kastrupgårdsskolen er en folkeskole beliggende i Tårnby kommune på Amager. 

Skolen er delvis 3-sporet. Skolen har et specialklassespor fra 0-10. klasse. 

Vi er cirka 120 medarbejdere der har vores hverdag her. Der går 701 elever i skoleåret 2020-21. 

Skolens kontors åbningstid  

Mandag – torsdag 8.00 – 15.00 og fredag kl. 8.00 – 14.00.  

Telefonen er åben fra 8.00 – 14.00 alle dage på tlf.: 32 47 03 50 

E-mail: kg.uk@taarnby.dk 

Skolens hjemmeside: https://kg.aula.dk 

 

Ledelsen  

Skoleleder: Vacant 

Viceskoleleder: Kristoffer Sæverud 

Pædagogisk afdelingsleder specialklasserne: Sussi Norske 

Områdeleder og indskolingsleder: Gitte Sander Holm 

 

Administrationen 

Skolesekretær Tina Kristensen 

Skolesekretær Pia Gregersen 

Adm. medarbejder Emilie Lylloff 

 

Teknisk serviceleder  

Ole Svendsen 
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Ferie- og fridagsplan Tårnby Kommune 

Se link til skoleåret 2020-21 og 2021-22:  

https://www.taarnby.dk/borger/born-unge-og-familie/skole-sfo-og-klub/nar-dit-barn-gar-i-skole/ 

 

Vejledning til at logge på AULA: Se link på skolens hjemmeside: 

https://kg.aula.dk/forside/aula-den-nye-kommunikationsplatform 

SFO`er tilknyttet Kastrupgårdsskolen 

https://www.taarnby.dk/borger/born-unge-og-familie/skole-sfo-og-klub/skolefritidsordning/ 

 

SFO Gl. Kirkevej "Frøen" for 0.-1.klasserne 
Gl. Kirkevej 84  
2770 Kastrup  
Telefon: 32 50 06 66 og e-mail til institutionen: Sfokir.bk@taarnby.dk 

Daglig pædagogisk leder: Esben Langwadt 

Frøen har morgenåbning kl. 6.30 for skoledistriktets SFO´er og lukker kl. 17.00. Morgenmad serveres på 
SFO Gl. kirkevej hele året.  

Lukket dagen efter Kr. Himmelfartsdag samt mellem jul og nytår. Distrikt KAG samler børnene, i ferie og på 
fridage. Der kommer information om hvilken af distriktets institution, som har åbent.  

 

SFO Kastrupgård "Valhalla" for 2.-3.klasserne og ”Asgård” for 0.-5.specialklasserne 
Blåklokkevej 3 
2770 Kastrup 
Telefon: 32 50 73 61 og e-mail til institutionen: Kgsfo.bk@taarnby.dk 

Daglig leder Valhalla: Mikkel Sund 

Afdelingsleder for Asgård Angela Schultz Passarge 

SFO Kastrupgård Valhalla og Asgård huser 2. - 3. klasse samt fritidsbuddet for specialklasserne for 0.-5. 
specialklasse. De åbner når børnene har fri fra skole og lukker kl. 17.00 på hverdage.  

Lukket dagen efter Kr. Himmelfart og mellem jul og nytår. Distrikt KAG samler børnene, i ferie og på fridage. 
Der kommer information om hvilken af distriktets institution, som har åbent.  
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Klubber tilknyttet Kastrupgårdsskolen 

Klub Valhalla er en del af distrikt Kastrup, der består af Klub Valhalla, Kastrup Juniorklub i Kastruplundgade 

16 og Ungecenter Kastrup (ungetilbud for de 14-18 årige) også beliggende i Kastruplundgade. Der er i 

skoleåret 2018-19 oprettet et klubtilbud for specialklasserne fra 6.klasse og opefter. 

Leder: Paw Tarris og Afd.leder for special klubtilbud: Paw Tarris 

Fritidsklubben Valhalla 

Gl. Kirkevej 48 

2770 Kastrup  

Telefon: 30520563 og e-mail: fkval.bk@taarnby.dk 

https://www.taarnby.dk/borger/born-unge-og-familie/skole-sfo-og-klub/fritids-og-

ungdomsklubber/valhalla/ 

 

Kastrup Juniorklub 

Kastruplundgade 16 

2770 Kastrup Telefon: 32519460 

https://www.taarnby.dk/borger/born-unge-og-familie/skole-sfo-og-klub/fritids-og-

ungdomsklubber/kastrup-juniorklub/ 

 

 

Skolebestyrelsen 

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder bl.a. principper om elevernes 
undervisningstimetal på de enkelte klassetrin og arbejdets fordeling mellem lærerne. 

Se den nye skolebestyrelsesbekendtgørelse. 

Du kan læse mere om de nye enklere regler om skolebestyrelse i denne nyhed. 

Skolebestyrelsen består af 7 forældrevalgte – valgt for en 4-årig periode. 

2 medarbejderrepræsentanter valgt for en 1-årig periode. 

2 elevrådsrepræsentanter valgt for en 1-årig periode samt uden stemmeret: en tilforordnet fra 

kommunalbestyrelsen, skolelederen (sekretær) og viceskolelederen (referent). 
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En af skolebestyrelsens vigtigste opgaver er at fastsætte principper for skolens virke, både hvad angår 

undervisning, og hvad angår holdninger og værdier i skolens virksomhed. Principperne kan ses på skolens 

hjemmeside – eller de kan lånes på skolens kontor. 

Skolebestyrelsen holder jævnligt møder og modtager derfor gerne gode ideer, kritik og generelle spørgsmål 

om skolen. Alle klasser har en fast kontaktperson blandt skolebestyrelsens medlemmer.  

Skolebestyrelsens medlemmer: https://kg.aula.dk/skolebestyrelsen/medlemmer 

Læs endvidere skolebestyrelsens principperne på følgende link: https://kg.aula.dk/node/71 

 

Elevrådet 

Elevrådet består af 2 elever fra hver 4.-9. klasse. Der holdes møde efter behov, dog mindst 6 møder om 

året. Elevrådets opgaver er at varetage alle elevernes interesser over for skolens ledelse, lærerne og 

skolebestyrelsen. 

 

Skole hjem samarbejde (værdier) 

På KAG arbejder vi til stadighed for at styrke samarbejdet, tilliden og fortroligheden mellem skole og hjem 

til gavn, for elevernes trivsel og faglige udvikling. Vi anser skole-hjem-samarbejdet som et væsentligt 

middel, til at opnå dette mål. Vi mener, en aktiv og engageret forældregruppe, som er trygge ved både 

skolen og hinanden, fremmer trivsel, og forebygger konflikter blandt eleverne. Det er derfor målet for KAG, 

at flest muligt forældre deltager aktivt i møder og sociale arrangementer på skolen, og at skolen i sin 

kommunikation med forældrene er tydelig i forhold til formålet med skolehjemsamarbejdet, og 

forventninger til forældrenes deltagelse og rolle i dette. 

Sociale arrangementer for klassen kan varetages af klassens forældre. Der er mulighed for gennem klassens 

lærere at låne lokaler på skolen til de sociale arrangementer. 

Forældrene har ansvaret for at holde sig orienteret på AULA i forhold til beskeder, kommunikation og 

skemaændringer m.v. Man kan altid sende en mail til lærerne, hvis man ønsker at blive ringet op og indgå i 

dialog. Vi opfordrer til at man som forældre forholder sig til at være undrende og spørgende i sin tilgang. 

 

Kontaktforældre/klasseråd 

Hvis der er vilje og opbakning til det etableres der klasseråd i alle klasser. Skolebestyrelsen har udarbejdet 

en folder om rammerne for kontaktforældrenes rolle. 

 

Traditioner på skolen 

Skoleårets start 

1.-9. klassernes første skoledag starter kl. 9 – 11.30, dagen efter gælder klassens skema. 
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0. klasserne starter først dagen efter kl. 9 – ca. 10.30. Starter fælles op i idrætssalen fælles og herefter ud i 

klasserne. 

 

Efterår 

Sidste fredag før efterårsferien afholdes skolens motionsdag fra kl. 8.00 – 11.30. 

 

Jul 

Start december afholdes skolens klippe klisterdag fra kl. 8 – 13.30, hvor skolen pyntes op til jul.  

13. december afholdes Luciaoptog med skolens kor fra kl. 8 – ca. 8.20. 

Hver morgen kl. 8 – 8.15 i december synger 0.-2.klasserne på gang 4 fire fælles julesange og tænder 

stjernekastere. 

Sidste dag før juleferien er der gudstjeneste kl. 8.30 – ca. 9.00 for 0.-3.klasserne i Korsvejskirken. Derefter 

julehygges i klasserne til kl. 10. Fra kl. 10 – ca. 11 er der fælles juleafslutning i idrætssalen for alle. 

Skolelederen holder juletale, 5. og 9.klasserne optræder, PLC kårer årets julevinder af PLCs julekalender, 

skolens kor åbner og afslutter med fællessang. Klasserne går tilbage og spiser inden dagen slutter kl. 11.30. 

 

Fastelavn 

Fælles tøndeslagning for 0., 1., 2. og 3. klasserne i idrætssalen. Fastelavnsboller og kakaomælk. Dagen i 

skolen slutter kl. 11.30 og de har UUV i SFO`erne fra 11.30 – 13.30. 

 

Marts/april 

Skolernes trivselsdag første fredag i marts.  

De 2 dage før påskeferien er omlagte dage fra 8 – 13.30 begge dage. Fredagen før er der skolernes sangdag 

for indskolingen med aktiviteter fra ca. 9 – 11.30 men dagen slutter kl. 13.30 som normalt om fredagen. 

  

Maj 

Sidste skoledag for 9. klasserne fejres med karamelkastning, konkurrencer med lærerne og vandkamp fra kl. 

8 – 11.30. 

 

Juni 

Tirsdag sidste uge før sommerferien afholdes kommunal idrætsdag fra kl. 8 – 13.30. 

Dimissionsfest for 9. klasserne onsdag i sidste uge før sommerferien om aftenen fra ca. kl. 17.30 – ca. 

20.00. 
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Sidste dag før sommerferien afsluttes skoleåret i klasserne fra kl. 8 – 11.30. Fra kl. 10 – ca. 11 er der fælles 

afslutning i idrætssalen hvor skolelederen holder tale, koret synger, fællessange og 3.- og 7. klasserne 

optræder. 

 

Pædagogisk Læringscenter PLC 

Åbningstiderne fremgår på AULA. Læringscenteret er et åbent værksted, hvor eleverne via forskellige 

medier tilegner sig ny viden. Pædagogisk læringscenters opgave er: 

At støtte undervisningen med materialer og informationer om egnede hjemmesider 

At støtte den enkeltes elevs udvikling og interesser 

At vejlede om materialernes brug 

At udlåne bøger til alle skolens elever og lærere, både til undervisning og fritid 

At hjælpe elever og lærere med brug af de elektroniske hjemmesider 

 

Resursecenteret 

ALT-koordinatoren er tovholder på følgende opgaver. 

Resursecenteret er et rådgivnings- og planlægningsorgan for skolens samlede specialundervisning i 

normalklasserne samt for specialundervisningstimer i forbindelse med undervisning i dansk som 

andetsprog. Der lægges vægt på en intensiv udnyttelse af ressourcerne.  

 

Inden for ovenstående rammer gælder følgende principper for tilrettelæggelse af undervisningen: 

 • Der lægges vægt på forebyggende støtteforanstaltninger med henblik på at hindre, at eleven får 

vanskeligheder. Behovet afdækkes gennem løbende evaluering af alle skolens elever.  

• Undervisningen tager udgangspunkt i elevens kompetencer og potentialer.  

• Eleven søges gjort medansvarlig og aktivt involveret i sin egen undervisning.  

• Elevens tilhørsforhold til sin klasse bør bevares i videst muligt omfang.  

• Iværksættelse og gennemførelse af specialundervisning og af specialundervisning i dansk som andetsprog 

skal ske i tæt kontakt og i samarbejde mellem skole, hjem og elev.  

• Det tilstræbes, at der er sammenhæng mellem specialundervisningen og den almindelige undervisning.  

• Ansvaret for elevens samlede undervisning er et fællesanliggende mellem specialundervisningen/dansk 

som andetsprog og den almindelige undervisning.  

• Fleksibilitet: Der bør lægges vægt på, at der er gode muligheder for at variere undervisningens intensitet. 
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Adfærd Kontakt Trivsel (AKT) 

Formålet med AKT indsatser er at indgå, vejlede og rådgive lærere og pædagoger, når de ønsker en AKT-

indsats for en klasse og/eller for enkelt elever således at alle børn gives deltagelsesmuligheder i 

fællesskabet.  

Målet er at forløbet/indsatsen øger klassens trivsel og giver udsatte børn deltagelsesmuligheder i 

fællesskabet samt at de faste lærere fortsætter trivslen og tiltagene i det omfang at det kan tilpasses den 

eksisterende undervisning. 

Læs KAGs antimobbepolitik på følgende link:  https://kg.aula.dk/vores-skole/elevtrivsel 

 

Dansk som andetsprog (DA2) 

DA2-koordinatoren er tovholder på følgende opgaver. Der lægges vægt på en intensiv udnyttelse af 

ressourcerne, som tildeles af kommunen.  

Inden for ovenstående rammer gælder følgende principper for tilrettelæggelse af undervisningen: 

 • Der lægges vægt på forebyggende støtteforanstaltninger med henblik på at hindre, at eleven får 

vanskeligheder. Behovet afdækkes gennem løbende evaluering af alle skolens elever.  

• Undervisningen tager udgangspunkt i elevens kompetencer og potentialer.  

• Eleven søges gjort medansvarlig og aktivt involveret i sin egen undervisning.  

• Elevens tilhørsforhold til sin klasse bør bevares i videst muligt omfang.  

• Iværksættelse og gennemførelse af specialundervisning i dansk som andetsprog skal ske i tæt kontakt og i 

samarbejde mellem skole, hjem og elev.  

• Det tilstræbes, at der er sammenhæng mellem specialundervisningen og den almindelige undervisning.  

• Ansvaret for elevens samlede undervisning er et fællesanliggende mellem specialundervisningen/dansk 

som andetsprog og den almindelige undervisning.  

• Fleksibilitet: Der bør lægges vægt på, at der er gode muligheder for at variere undervisningens intensitet. 

 

Tårnby Kommunes specialklassespor 

Visitation til specialklassen 
Et specialpædagogisk skoletilbud for elever fra hele kommunen som et barn visiteres til via 
centralvisitationen. Normeringen er 11 E-klasser med 8 – 10 elever i hver klasse. 
 
Til skolens E-klasser er der tilknyttet et fritidstilbud i Valhalla/Asgård til indskolingen fra 0.-2. årgang og et 
miniklubtilbud fra 3.-5. årgang. Herefter er der klubtilbud i KJK Toppen (Kastrup Junior Klub). Eleven skal 
visiteres af RoF til de specialiserede fritidstilbud. Pædagogerne fra Asgård indgår i E-klassernes skema på 
skolen fra 0.-5. klasse med ca. 10 timer om ugen. Se særskilt folder på skolens hjemmeside. 
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Se separat folder på skolens hjemmeside - https://kg.aula.dk/folder-specialklasseraekken-
kastrupgaardsskolen 

 
 

Samarbejdspartnere på Kastrupgårdsskolen 

Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby (UU Tårnby) vejleder unge fra 7. klasse op til 25 

år fra Tårnby og Dragør Kommuner 

Skoleområdet 

Vejledningen omfatter kollektiv vejledning af alle elever fra 7. - 10. klasse, samt individuel vejledning af de 
ikke uddannelses-parate elever.  

UU vejledere almenklasserne 
Charlotte Thrue Hansen 
Mail: cth.uu.bk@taarnby.dk 
Mobil: 30 76 03 21 
Er på skolen: onsdage kl. 08.00 – 10.00 og fredage i ulige uger kl. 8.00 – 10.00. 

Ungeområdet 

Unge 15 - 24 årige, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og som ikke er i Jobcenter regi, kan få 
hjælp hos UU Tårnby. Er den unge ikke fyldt 18 år, skal forældrene eller værge involveres i vejledningen. 
Derfor vil de breve, vi sender til den unge, også blive sendt til forældre eller værge. 

Vejlederen hjælper eleverne med at blive afklaret om uddannelse i forhold til styrker og interesser. 
Vejledningen vil normalt foregå hos UU Tårnby eller på skolen. 

UU Vejleder (specialklasser) 
Kim Lanny Petersen 
Er på skolen - mandage kl. 08.00-11:30 
Email: klp.uu.bk@taarnby.dk 
mobil 30 76 06 64 

Specialområdet 

Vejledningen omfatter vejledning i 8.-10. klasse i specialklasserne og på specialskolen samt ungevejledning 
op til det 25 år, herunder vejledning omkring EGU, STU og KUU. Vejledningen finder dels sted ude på 
skolerne og dels hos UU Tårnby. 

Find selv information om uddannelse og erhverv 

Elever, forældre og unge har mulighed for selv at hente informationer om uddannelse og erhverv på den 
nationale portal: www.UddannelsesGuiden.dk og på www.evejledningen.dk 
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Henvendelse UU 

Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby og Dragør Kommuner: 

https://www.taarnby.dk/borger/born-unge-og-familie/uddannelse-og-vejledning/ungecenter/ 
 

UU Tårnby 
Saltværksvej 2A, 2. sal 
2770 Kastrup 
Telefon: 3252 5274 

Mail: uu.uk@taarnby.dk 

Åbningstid: mandag-torsdag kl. 10-16, fredag kl. 10-13 

 

Forebyggende socialrådgiver på Kastrupgårdsskolen 

Den forebyggende rådgiver er en uddannet socialrådgiver, du kan træffe på skolen i en åben og mindre 

formel rådgivning.  

Målet er at støtte børn og unges trivsel og inklusion inden for fællesskaber så tæt på den enkeltes vante 

miljø som muligt. Det er et mål at forebygge, sætte tidligt ind og inddrage forældrene mest muligt.  

Hvem kan benytte tilbuddet? Børn, unge, forældre og ansatte kan henvende sig om en bekymring eller en 

problemstilling vedrørende et barn, en ung (kan være dig selv) eller en familie.  

Den forbyggende rådgiver kan vejlede, henvise og hjælpe dig på vej til en løsning.  

På Kastrupgårdsskolen hedder den forebyggende rådgiver Tina Meyer. Tina kan træffes tirsdage fra ca. 

11.00-15.00. Tina sidder på UU-vejlederens kontor (lige over for skolens kontor) og du kan henvende dig 

personligt. Tina kan også træffes på telefon 40 14 69 45 tirsdage og torsdage. Der kan ligeledes skrives til 

Tina på AULA. 

Familieafdelingen har til opgave at støtte familier med børn/unge under 18 år, som har særlige 

udfordringer og vanskeligheder: 

https://www.taarnby.dk/borger/born-unge-og-familie/born-med-saerlige-behov/ 

Sagsbehandlerne træffes bedst på deres telefonnumre mellem kl. 9.00 og 10.00. Herudover kan du 
kontakte familieafdelingen: 

Mandag - onsdag kl. 08.00 - 15.15 
Torsdag kl. 09.00 - 18.00 
Fredag kl. 08.00 - 14.15 

Tlf. 32 47 14 21 og tlf. 32 47 14 22 

Mail: famafd@taarnby.dk 
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Sundhedsplejerske 

https://www.taarnby.dk/borger/sundhed-og-omsorg/sundhedspleje/skolesundhedspleje/ 

Skolens sundhedsplejersker der er tilknyttet Kastrupgårdsskolen er: 

Cecilie Dahl-Wrønding og Line Husman Andersson. 

 

Træffetid: 

Cecilie kan træffes efter aftale på telefon 2164 7152 

Line kan træffes efter aftale på telefon 3076 0450 

Der er ikke faste dage, hvor sundhedsplejerskerne er på skolen, kun efter aftale. 

Sundhedsplejersken har et tæt samarbejde med skolens ledelse og lærere. 
Du og dit barn vil altid modtage en invitation forud for enhver planlagt kontakt med sundhedsplejersken. 
  
Sundhedsplejerskens tilbud på skoleområdet: 
  
0. klasse 
Indsats: Individuel indskolingsundersøgelse med forældredeltagelse. Der tilbydes syns- og høreprøve, samt 
højde og vægtmåling. 
Emne: Individuelle funktionsundersøgelser. Sundhed og trivsel. Opfølgning på motorisk screening. 
1. klasse 
Indsats: Sundhedspædagogisk undervisning, vægt/højde måling samt opfølgning på behovsbørn. 
Emne: Sundhedscirkus, venskaber, hygiejne og sund mad m.m. 
2. klasse 
Indsats: Individuel opfølgning. 
Emne: 
3. klasse  
Indsats: Sundhedssamtale med 3 elever ad gangen, højde/vægt og synsprøve. 
Emne: 
4. klasse 
Indsats: Pigerne undervises om menstruation. 
Emne: 
5. klasse  
Indsats: Sundhedspædagogisk undervisning samt individuelle undersøgelser, Højde og vægt måling. 
Emne: Pubertetsundervisning og individuelle funktionsundersøgelser. 
6. klasse  
Indsats: Individuel opfølgning. 
Emne: 
7. klasse  
Indsats: Klasseundervisning om rygeforebyggelse - Act on it. 
Emne: 
8. klasse  
Indsats: Udskolingsundersøgelse. Funktionsundersøgelse og individuelle samtaler. Der tilbydes syns- og 
høreprøve, samt højde og vægtmåling. Farvesyn og behov. 
Emne: Kost, rygning, hygiejne, mental og seksuel sundhed m.m. 
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9. klasse 
Indsats: Udskolingsundersøgelse. Funktionsundersøgelse og individuelle samtaler. Der tilbydes syns- og 
høreprøve, samt højde og vægtmåling. Farvesyn og behov. 
Emne: Samtale om trivsel og mental sundhed. Der drøftes om der er helbredsproblemer, der kan have 
betydning for valg af uddannelse og erhverv. 
 

Desuden tilbydes individuelle forløb og samtaler på alle klassetrin ved særligt behov. Specialklasser og 
sprogklasser tilbydes sundhedssamtaler og tilpasset sundhedspædagogisk undervisning efter aftale med 
lærere og forældre. 

Sundhedsplejersken på skolen aftaler med de respektive klasselærere datoer for hvornår klasserne skal ses. 

Hvis I ud over disse undersøgelser, har brug for en sundhedsplejerske, er i altid velkomne til at tage 
kontakt. 

I kan som forældre finde den sundhedsplejerske der er tilknyttet jeres skole via AULA 
https://kg.aula.dk/kontakt/sundhedsplejerske 

eller på Sundhedscenter Tårnbys hjemmeside 

https://www.taarnby.dk/borger/sundhed-og-omsorg/sundhedspleje/skolesundhedspleje/ 

 

 

Tandklinikken  

Tandklinikken Amager Landevej 67-69 har åbent på skoledage mellem kl. 8.00 -15.00 og torsdage mellem 

8.00 - 17.00 og kan kontaktes på telefon 32507518. Ved afbud ring venligst mellem klokken 08.00-09.00 

Telefon: 3250 7518. 

Tandklinikken følger skolernes ferieplan 

Ved brug for akut hjælp uden for åbningstid, se information under: Akut/nødhjælpsbehandling. 

https://www.taarnby.dk/borger/sundhed-og-omsorg/kommunal-tandpleje/ 

 

Rådgivning og forebyggelse RoF: 

Kontortid 

Mandag - onsdag kl. 08.00 -15.15, torsdag kl. 09.00 - 18.00 og fredag kl. 08.00 - 14.15 

Telefon 32 47 14 19 og 32 47 14 20. E-mail ppr@taarnby.dk 

Rådgivning & Forebyggelses medarbejdere er et tværfagligt samarbejdende team. Medarbejdergruppen 
består af psykologer, fysioterapeuter, tale-hørelærere, familiebehandlere, konsulenter samt administrative 
medarbejdere. 
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Hvad kan R&F tilbyde? 

I samarbejde med forældre og lærere vurderer R&F-medarbejderne barnets vanskeligheder, og lægger en 
plan for, hvordan disse kan løses, begrænses eller forebygges. 

Det kan handle om børn der har 

• Problemer af faglig og følelsesmæssig karakter 
• Problemer med deres generelle udvikling 
• Problemer med adfærd 
• Vanskeligheder med tale, sprog og begreber 
• Vanskeligheder med kontakten til andre børn og voksne 
• Problemer i familien med samvær eller ved skilsmisse m.v. 

Hvordan får man kontakt med R&F? 

Forældre kan selv henvende sig til direkte til kontoret på rådhuset. Det er oftest klasselæreren eller 
personalet i daginstitutionen, der formidler kontakten, når de finder, at der er behov for hjælp. Kontakten 
til R&F skal altid accepteres af forældrene. Skolen kan i samarbejde med forældrene inddrage RoF ved 
bekymring for et barns faglige udvikling og/eller personlige og sociale trivsel. 

 

Familiehusets tilbud 

Familiehuset tilbyder forskellige former for rådgivning/vejledning (se under de enkelte tilbud i menuen til 
venstre): 

https://www.taarnby.dk/borger/born-unge-og-familie/stotte-og-hjaelp/ 

• Åben anonym rådgivning (serviceloven §11).  
• Familiebehandling (serviceloven §52.3.2 og §52.3.3) 
• Kurser 
• Gruppetilbud 

Kontakt 

Familiehuset, Amager Landevej 61, 2770 Kastrup: 

Familier, børn og unge med problemer har mulighed for at opsøge åben anonym rådgivning 

Torsdage kl. 14.30 - 17.15. Rådgivningen lukker kl. 17.30. Ved særligt akut behov kan administrationen i 

Rådgivning & Forebyggelse kontaktes på tlf. 3247 1419 eller 3247 1420. 

 

SSP Tårnby er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, og har til formål at forebygge 

kriminalitet blandt børn og unge: 

https://www.taarnby.dk/borger/born-unge-og-familie/stotte-og-hjaelp/ssp/ 

I Tårnby kommune ligger SSP inde under Rådgivning og Forebyggelse, og er en del af ungeteamet. 
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KONTAKT SSP/UNGETEAMET 

Mikkel Godman Jensen 
Opsøgende medarbejder i rådgivning og forebyggelse 
Email: mgj.bk@taarnby.dk 
Mobil: 30 76 03 49 

 
Opsøgende medarbejder i rådgivning og forebyggelse 
Email: ama.bk@taarnby.dk 
Mobil: 30 76 03 31 

Besøg os på ssp.taarnby.dk 
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