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06.07.2021 kl. 16.30 – 18.00    

Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 8. juni 2021 (JBN) 

2. Opsamling fra mødet med DOF den 6. juli 

3. Status på tilmelding til kurserne (JBN) 

4. Skolelederens opgaver (DO) 

5. ASA – adminstrationsprogram (DO) 

6. Adgang til undervisningslokalerne (DGZ) 

7. Næste møde 

8. Eventuelt 

  

Deltagere: Janne Boye Niemelä JBN (formand), Jette H. Zehntner JHZ (næstformand), Ditte Gaarde 

Zohnesen DGZ (bestyrelsesmedlem), Dan Olvhøj DO (kasserer), , Line Bisgaard LB (suppleant)  

 

Ikke mødt: Kim Støvring (bestyrelsesmedlem). 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 8. juni 2021 (JBN) 

Referatet blev udsendt på Podio d. 10. juni 2021 og er lagt på filbiblioteket. Hvis man har spørgs-
mål til opfølgning, kan man komme med dem under dette punkt.  
 
Bilag 1: 

• Referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Kommentarer:  

Efter en kort drøftelse blev referat fra sidste møde godkendt. 

2. Opsamling fra mødet med DOF den 6. juli 

Sagsfremstilling: Vi har et møde med DOF den 6. juli kl. 15 – 16 om muligheder for handicapunder-
visning i stedet for almen undervisning.  
 
 
Kommentarer/beslutning: 
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Der blev umiddelbart inden bestyrelsesmødet afholdt møde med DOF vedr. arbejdet med at få KAPT 
godkendt til handicaptilskud. JHZ og DO deltog samt to fra DOF, Kirsten Strandbygaard Knudsen og 
Niels Anton Svendsen. 
 
Efter at have talt om diverse argumenter til brug for arbejdet med at skrive en henstilling til Køben-
havns kommune, blev det besluttet at DOF skriver et udkast til henstillingen som bestyrelsen så kan 
tilføre og kommentere på, hvorefter den sendes til kommune. 
 
Udover at søge om tilskud (7/9) drøftedes også muligheden for at få KAPT godkendt som en regi-
onstilbud, med henvisning til aftenskolens snævre målgruppe. En sådan godkendelse vil betyde at 
også kursister udenfor København/Frederiksberg vil kunne søge om PEA. 
 
I forlængelse af punktet blev også besluttet: 

- At JHZ ændrer teksten på hjemmesiden, sådan at det fremgår ved PEA priser, at disse kun 
gælder for borgere i København / Frederiksberg. De udenbys kursister som allerede har be-
talt for kurser fritages og KAPT dækker differencen, mens den nye opstramning gælder alle 
fremtidige tilmeldinger 

- At JHZ tilføjer maks. deltagerantal på de forskellige kurser og DO sender data til hende. 
 

3. Status på tilmelding til kurserne (JBN) 

Sagsfremstilling: Vi vil gerne høre om status på tilmelding til kurserne da tegnsprogskurserne afvik-
les fra 15. august. Er der tilmeldinger nok? I modsat fald bør vi finde på andre nye kurser i stedet 
for tegnsprogskurserne.    

Kommentarer/beslutning:  

Der er intet nyt hvilket kan bero på at det er sommer og at mange kurser først starter senere. 

JHZ efterlyser afklaring om KS’s deltagelse, idet der ikke er hørt fra ham længe og JHZ ikke kan klare 
medie/PR tjansen alene, samtidig med at hun også har kurser at tage sig af, samt hjemmeside og 
andet. 
 
Det blev besluttet: 

- At JBN kontakter KS for afklaring. 
- At tegnsprogskurserne grundet meget lav tilslutning og manglende PR aflyses. JHZ markerer 

disse to kurser med ’aflyst’ på hjemmesiden. JBN kontakter Jane Brøndum om aflysningen. 
- At timerne fra TS-kurserne føres over i andre tiltag hvor et kursus i arveret med Anne Vik-

kelsø undersøges (JBN ansvarlig) og et hæklekursus med JHZ samme dag umiddelbart efter 
forberedes. 

- At LB kontakter psykolog, Klara Danø og forhører sig om mulighederne for at hun kunne 
undervise i et eller andet relevant. 
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- At alle andre kurser afventes, idet de ligger senere. Det besluttes dog 1 md før kursusstart 
ift. evt. aflysning, sådan at vi kan nå at allokere timerne til andre tiltag. 

- At JBN tager kontakt til Laura, hvis far skulle være noget indenfor svampe og forhører sig om 
muligheden for et samarbejde ift. svampeturen. 

-  
 

4. Skolelederens opgaver (DO) 

Sagsfremstilling: Vi skal have udarbejdet en liste over hvad skolelederen kan lave.  
 
Kommentar/beslutning:  
DO orienterede om ASA kurset, hvor Henrik Hougård også deltog. 
Det er muligt at tilknytte tilmelding og betaling til et system under ASA.  
DO vil undersøge dette nærmere. 
 
Det blev besluttet: 

- At JHZ og JBN udfærdiger en realistisk opgaveliste og taler med Henrik om dette. 
- At Henrik skal inviteres med til bestyrelsesmøderne ligesom han efter ansættelsen skal have 

tegningsret i KAPT. 
 
DO forestiller sig at Henrik og han deles om ASA platformen og fordeler ansvaret mellem sig i forhold 
til de opgaver der besluttes.  

5. ASA – adminstrationsprogram (DO) 

Sagsfremstilling: DO og Henrik Hougaard har deltaget i kurset om ASA som er et administrations-
program tilbudt af DOF. DO vil fortælle om kurset.     
 
Kommentar/beslutning:  
Se pkt. 4 

6. Adgang til undervisningslokalerne (DGZ) 

Sagsfremstilling: DGZ vil gerne vide hvordan der håndteres med nøgler og koder til undervisnings-
lokalerne. Hvem gør hvad. DGZ har skrevet til Københavns kommune for at høre hvordan man nor-
malt gør i første omgang.  
 
Kommentar/beslutning:  
DGZ orienterede om KK’s noget indviklede procedurer for adgang til lokaler samt om foreningspor-
talens manglende åbning for indendørs resttider, som først gøres tilgængelige 2/8.  
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Det blev besluttet: 
- At DGZ bestiller et antal nøglekort/koder til de enkelte skoler og noterer evt. info på disse. 

De undervisningsansvarlige kan så hente dem hos hende og give videre til deres undervisere. 

7. Næste møde 

Sagsfremstilling: Vi finder en dato for næste møde.  
 
Beslutning:  
Næste møde er planlagt til 3. august kl. 17 hos JBN med spisning. 

8.  Eventuelt  

 
 
 


