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Kastrupgårdsskolen er en folkeskole beliggende i Tårnby kommune på Amager. 

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

Vi er cirka 120 medarbejdere der har vores hverdag her. Der går ca. 700 elever i skoleåret 2019-20. 

Skolens 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.skoleporten.dk 

 

Kontaktpersoner 

Pædagogisk afdelingsleder specialklasserne (0.-10.klasse) Sussi Norske, kontakt via skolens åbningstider. 

Pædagogisk afdelingsleder SFO Asgård (0.-5.klasse) Angela Passarge 

Blåklokkevej 3 

2770 Kastrup 

Telefon: 32 50 73 61 og e-mail til institutionen: Kgsfo.bk@taarnby.dk 

Asgård huser fritidsbuddet for specialklasserne for 0.-5.klasse. De åbner når børnene har fri fra skole og 

lukker kl. 17.00 på hverdage. Der er mulighed for morgenåbning fra 6.30-8.00 for 0E-3E. 

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.  

 

Afdelingsleder Kastrup Junior Klub ”Toppen” (6.-10.klasse) Svend Laier 

Fritidsklubben Kastrup Junior Klub 

Kastruplundsgade 16 

2770 Kastrup  

Telefon: 60 85 70 70 og e-mail: fkval.bk@taarnby.dk 

 

 

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 

  

I øvrigt kan der henvises til følgende side: 

http://www.uutaarnby.dk/ 
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Ferie- og fridagsplan Tårnby Kommune 

Se link: https://www.taarnby.dk/media/2989855/Ferie-og-Fridagsplan-2019-20.pdf 

 

Forældrekommunikation 

Foregår i AULA. 

 

 

Visitation til specialklasse og specialfritidstilbuddene Asgård og Toppen 

Et specialpædagogisk skoletilbud for elever fra hele kommunen, som et barn visiteres til via 

centralvisitationen i kommunen. Det sker 4 gange årligt og for det kommende skoleår. Normeringen er 11 

E-klasser med 8 – 10 elever i hver klasse. 

Hvert år revisiteres barnet i samarbejde med forældrene – om den unge skal fortsætte i kommende skoleår 

i specialklasserækken og til de specialiserede fritidstilbud typisk inden 1.januar. 

 

Ved visitation til specialklasserne skal afgivende institution i samarbejde med forældrene og RoF tage 

stilling til om det også indbefatter visitation til specialfritidstilbud i Valhalla – Asgård (for 0.-5.klasse) eller til 

specialklubtilbud Toppen for 6.10.klasse. Pædagogerne fra Asgård indgår i E-klassernes skema på skolen fra 

0.-5.klasse med ca. 10 timer om ugen. 

 

 

Rammen 

I indeværende skoleår har skolen oprettet 11 E-klasser, hvor der kan gå op til ca 10 elever i hver klasse. Der 

vil oftest være 2 lærere i ca. 10 timer af de 30 timer samt Asgårdpædagoger i 8 - 10 timer om ugen. 

Klasselokalerne er oftest fordelt på skolen eller i Valhalla for de mindste.  

 

 

Undervisningen 

Undervisningen tilrettelægges efter det enkelte barns behov og forudsætninger. Det kan foregå på mange 

måder, nogle gange som klasseundervisning, andre gange i mindre grupper i klassen eller på tværs af 

klasser, men i stor udstrækning er det individuelt, da eleverne er på mange forskellige faglige niveauer. 

Ligeledes kan de have forskellige behov for afskærmning for at kunne lære mest muligt. 

 

Alle klasser har mulighed for værkstedsfag fra 1.- 9.klasse. Indholdet af værkstedsfagene besluttes af 

pågældende klasseteam, der har klassen. 

 

Svømning tilbydes fra 0.-7.klasse. Nogle gange kan det også lade sig gøre i 8. og 9.klasse. Idræt- og 

svømning er oftest sammen med andre E-klasser. 

 

Målet med undervisningen er at eleverne som udgangspunkt går til folkeskolens afgangsprøve i dansk, 

matematik og engelsk i elevens 9.skoleår, men det afhænger af elevens forudsætninger. Det er meget 

individuelt, hvad der er muligt. Eleven alternativ evalueres i alle fag, som er en beskrivelse af elevens 

aktuelle faglige niveau og hvilke styrkesider eleven har. 
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Vi har et 10.klasses skoletilbud, hvor det er muligt at gå til folkeskolens 9.klasses prøver i udvalgte 

obligatoriske fag som dansk, matematik og engelsk mundtligt. Desuden kan tilbydes en del praktikforløb, og 

fokus er på hvilke muligheder, der er efter endt folkeskole. 

 

Skolen tilbyder undervisning i alle fag og hvis de er prøverettede, så deltager eleven på egen hånd i en 

almenklasse. 

 

Alle elever gennemfører obligatoriske nationale test – såfremt det er muligt – oftest fritages de, idet 

eleverne ca. hvert andet år testes i dansk af ALT- koordinatoren og i matematik af klassens matematiklærer. 

Fritagelsen afklares løbende mellem lærerne og forældrene til skole/hjem samtalerne. 

 

Alle E-klasser kan deltage i skolens traditioner som fx motionsdag, idrætsdag, sommer- og juleafslutning, 

dimissionsfesten og sidste skoledag på lige fod med alle andre elever.  

 

Vi tilbyder i samarbejde med UU-vejlederen også motivationspraktikker og forskellige brobygningsforløb fra 

8.klasse, hvor eleven kan afprøve forskellige praktikker for derved at blive mere afklaret med i hvilken 

retning et fremtidigt uddannelses- eller arbejdsliv, der er muligt og realistisk. 

 

Inklusion i almenklasserne er altid et fokus, men det skal baseres på en faglig og social vurdering af de 

professionelle i samarbejde med forældrene, da inklusion i almensporet skal være en realistisk mulighed for 

at eleven kan indgå fagligt samt socialt og lykkes. 

 

Skole/hjem samtaler 

Der afholdes to skole/hjem samtaler hvert år, varighed ca. 30 minutter.  En gang årligt tages der stilling til 

om barnet fortsat skal visiteres til specialklassen kommende skoleår inden 1.januar. 

De kaldes udslusningssamtaler i 8.-10.klasse, da UU-vejlederen deltager. UU-vejlederen følger eleven til de 

er 25 år. Endvidere kan der efter behov afholdes netværksmøder med andre professionelle, hvor elevens 

forhold drøftes i et tværfagligt forum med deltagelse af forældrene, klassens lærere og evt. pædagoger. 

  
Elevplaner/undervisningsforløb/revisitation 
Vi arbejder i Min uddannelse, som er en elektronisk elevplan med de undervisningsforløb der er planlagt 

gennem skoleåret i klassen. Undervisningsforløbene evalueres fire gange årligt fra 0. – 8.klasse. I 9.- og 

10.klasse er uddannelsesplanen i fokus samt uddannelsesparathedsvurderingen (UPV). 

 

 

Herudover udarbejdes der efter behov SMTTE (elevhandleplan), hvis der for den enkelte elev er et særligt 

område personligt og/eller socialt der skal arbejdes med, beskrives og evalueres i samarbejde med RoF. 

Disse lægges løbende i klasseloggen. Forældrene orienteres om forløbene. 

 

Der udarbejdes af teamet en Statusrapport en gang årligt, hvor status personligt, fagligt og socialt, skrives 

ind. Den indgår i revisitationen af barnet for kommende skoleår for skoledelen- og fritidsdelene i Asgård. 

Den sendes via aula til forældrene inden første skole hjem samtale, som typisk ligger i efteråret. 

Revisitationen gælder både for skole- og SFO tilbuddet (0.-5E). Drøftelse med forældrene om de er enige i 

revisitaion til kommende skoleår i specialklasserækken- og specialfritidstilbuddet. Eventuelle aftaler 

noteres i statusrapporten. 
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Familieafdelingen beder ofte om en skoleudtalelse på et barn gennem skoleåret. Skolen udfylder og 

orienterer forældrene om denne inden afsendelse via AULA. 

 

Underretninger (ved bekymring) inddrages forældrene og kan få deres kommenterer med i underretningen 

inden afsendelse. Vi efterstræber at forældrene er orienteret om eventuelle bekymringer inden en 

underretning skrives. Kun ved akut underretning inddrages forældrene ikke. 

 

BUC beder ofte om en skoleudtalelse (hvis statusrapporten er skrevet) sendes den til BUC sammen med 

eventuelle dansk- og matematiktest. 

 

 

Kørsel  
Hvis I bor langt væk fra Kastrupgårdsskolen, kan I henvende jer til RoF (Trine Hjort sekretær i RoF) for at 

blive visiteret til kørsel med fællesbus med Movia eller ansøge om et Movia skolebuskort fra 4.klasse, der 

gælder i skoleåret (ikke i skolernes ferier/fridage). 

 
Kørselsvisitationen foregår hvert år mellem RoF og forældrene. Skolen opfordrer forældrene til at tænke på, 

at transport er en personlig kompetence, og færden i trafikken og de offentlige transportmidler er en vigtig 

færdighed at træne og bruge i sit liv. Når jeres barn går i 2.klasse drøftes, hvordan en plan for dette kan 

iværksættes. Målet er at jeres barn fra 4.- 5.klasse selv kommer i skole på gåben, cykel eller med den 

offentlige transport. 

 

Forventninger til hjemmet 
Vi forventer, at I holder jer orienteret på AULA, I kommer til samtalerne og I bakker op om et konstruktivt 

samarbejde. Altid at kontakte lærerne som det første, hvis I er i tvivl om undervisningen, trivsel eller andet. 

 

 

Sygdom og ekstra ordinær frihed 

Ved sygdom skrives en mail til klassens lærere på AULA eller der ringes til skolens kontor kl. 8.  

Ved ønske om ferie uden for skolens ferier, skrives der til lærerne om det er i orden (ansøgning om ekstra 

ordinær frihed), læreren videresender ansøgningen til kontoret/ledelsen, der så tager stilling til om det kan 

imødekommes og ved godkendelse af ansøgningen udfylder en blanket som eleven får med hjem i tasken. 

Som udgangspunkt forventer vi, at I holder ferier i skolernes ferier. Vi vil godt opfordre til at I ikke tager 

barnet – den unge ud af skoletiden uden for ferierne, da progressionen i undervisningen forstyrres. 

 


