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Kære forældre på Endrupskolen 

Tak for jeres store deltagelse på Endrupdagen sidste lørdag! 

Det var en rigtig dejlig dag med mange engagerede elever og vores personale, som sørgede for, at vi alle fik 

en god og hyggelig oplevelse  

Mange elever har spurgt til overskuddet fra dagen, som går til elevrådet.  

Der tikker stadig regninger ind, så der går lidt tid, inden vi kan offentliggøre overskuddet.  

 

Svømning på 4. årgang 

4. årgang har gennem 4 uger deltaget i et svømmeprojekt med Helsingør Svømmeklub i Esrum Sø, hvor 

eleverne har svømmet og fået tilvænning til vand. Eleverne har sammen med deres lærere cyklet til søen, 

og der har været stor forældreopbakning med hjemmebag hver gang. Lærer Carina udtaler: Det har været 

så dejligt at se elevernes glade smil, og vi har været meget heldige med godt vejr hver gang i projektet. 

Trivselsmåling på landsplan 

Trivselstallene fra 2020/2021 er offentliggjort på Undervisningsministeriets hjemmeside. 

Endrupskolen ligger meget flot. Det er vi stolte af. Det motiverer os til at fortsætte det gode arbejde som  

lærere og pædagogers udfører hver dag med at skabe trivsel og læring i et tæt samarbejde med jer som 

forældre.  

https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/208007.aspx/?dashboard=Overblik 

https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/208007.aspx/?dashboard=Overblik


 
Personale 

Den 1/10 starter vores nye lærer Nicoline Rauer. Nicoline skal undervise i dansk i 9Y, historie på 7. årgang, 

kristendom på 6. årgang og holdtimer i naturfag. Nicoline er uddannet lærer i 2018, og hun kommer fra en 

lærerstilling på en folkeskole i Københavns Kommune. Vi glæder os til at byde Nicoline velkommen.  

I sidste uge startede Christophe Doridot som fransklærer på 9. årgang. Christophe underviser på en anden 

folkeskole, men han har sagt ja til at hjælpe os på 9. årgang frem til sommerferien, hvilket vi er meget glade 

for.  

Vi er stadig i fuld gang med at rekruttere en fransklærer til 5.-8. årgang. I hører nærmere, så snart det er 

faldet på plads. Indtil da har vi vores dygtige faste vikar Thilde, som underviser i alle fransktimer, så der er 

en kontinuitet.  

I SFO’en har vi ansat en ung mand i faste timer hver dag i Solsikken. Han hedder Emil Guldager, han har 

gået på Fredensborg Skole og afsluttet STX på Espergærde Gymnasium i sommer. Emil har 1. dag den 12/9 

og følges med Kalle, indtil Kalle stopper den 30/9.  

 

Venlig hilsen ledelsen på Endrupskolen 

Marlene, Vibe, Lene og Helle 

 

 


