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Julehilsen 
 

Kære forældre på Endrupskolen 

December måned forløber på bedste vis med skolens gode juletraditioner, som er med til at skabe 

fællesskaber på tværs af klasser og årgange. 

Indskolingen har deres fine adventsarrangementer, hvor vi mødes i hallen og tænder adventslys og synger 

adventssangen. Årgangene skiftes til at stå for samlingen. Den sidste gang er det indskolingslærerne, der 

spiller juleteater for børnene.  

I udskolingen har der været  travlhed og optagethed af projektopgaven på 8. og 9. årgang. Lærere og elever 

på valgfagene på 8. årgang forbereder sig til en spændende praksisfaglig prøve i madkundskab, musik og 

håndværk/design, som for første gange løber af stablen i starten af januar måned.  

6. årgang har været til Klar-Parat-Svar-konkurrence, hvor der dystes i paratviden. De skal videre til finalen 

inden jul. 

7. årgang havde en flot tur til Odense, hvor de dystede mod hold fra andre dele af landet i Lego League. 

SFO´en har afholdt julemarked for børn, søskende, forældre og bedsteforældre med stor tilslutning og godt 

humør. Det var en skøn eftermiddag med flere værksteder, boder og sne fra oven. 

Pædagogisk dag for alt personale fredag 20/1-23 

Som vi tidligere har informeret jer om, har alle elever en skolefridag fredag den 20/1 i stedet for skoledagen 

i efteråret den 3/9 på Endrupdagen. 

Vi sørger for et pasningstilbud til børn fra 0.-6. klasse. SFO-leder Jacob skriver ud med information om 

tilmelding samt opfordring til at finde alternativer. Vi får brug for forældre, der vil byde ind med konkrete 

aktiviteter for børnene denne dag. Begynd gerne allerede nu at gøre jer tanker om, hvad I kan tilbyde  

SMS beskeder til forældre i udskolingen, når elever bliver registreret syge eller kommer for sent 

Systemet til fraværsregistrering (Tabulex) er sat op, så forældrene i udskolingen (6.-9. klasse) automatisk får 

en SMS besked, hvis læreren markerer jeres barn syg eller ikke fremmødt. Dette sker ved timens start. 

Senere på dagen opdaterer læreren Tabulex, hvis en elev er mødt op senere, eller der er modtaget en 

besked i Aula vedr. årsag til fraværet. Der bliver også registreret fravær i sidste modul for eleverne på 7.-9. 

klassetrin. 

Vi får flere henvendelser, hvor I som forældre er i tvivl om dette, og kontoret og lærere svarer jer 

efterfølgende. 

Vi håber, at vi med denne besked har givet en forklaring på de spørgsmål, der måtte opstå hos jer. 

Farvel til Vibe 

Vi siger farvel, på gensyn og held og lykke til Vibe onsdag den 21/12 med et lille arrangement for 

personalet. Vibe bliver i kommunen, så det er ikke et helt farvel, men for medarbejderne og elever, særligt i 

afdeling 3, bliver det en svær dag. Tusind tak til Vibe for det store arbejde, du har udført på Endrupskolen 

gennem næsten 10 år. Du har stor betydning for mange børn og deres forældre. Vi håber at du bliver rigtig 

glad for dit nye job som specialpædagogisk konsulent i Fredensborg Kommune! 

 



 
Bålhytte 

Verdensmålsrådet, naturfags- og madkundskabslærer Inge Lise og ikke mindst skolens bibliotekar Anne 

Foverskov har søgt Friluftsrådet om støtte til en bålhytte, som skal bruges til udendørs undervisning i 

naturfagene og madkundskab. Alle andre fag kan også få glæde af bålhytten. 

Vi har haft en overraskende hurtigt proces med ansøgning, donation, byggetilladelse og nu færdig bålhytte! 

Den er placeret i vores Verdensmålshave ude foran biologilokalet. Den er super flot og passer godt ind i 

omgivelserne. Vi håber at alle vil være med til at passe godt på den. 

Mange tak til alle der har været involveret i at få projektet gennemført! 

 

Bålhytte 

 

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår! 

Tak til jer forældre for det gode samarbejde i året, der er gået, vi ser frem til det fortsatte samarbejde i det 

nye år.  

Også tak til Skolebestyrelsen for jeres gode arbejde. Der har været mange spændende temaer på 

dagsordenen. Husk, at I altid kan læse referater fra møderne på skolens hjemmeside. 

Skolen starter igen onsdag den 4/1-23 efter almindeligt skema. 

Venlig hilsen ledelsen på Endrupskolen Jacob, Lene og Helle 


