
 
       20/6-22 

SOMMER-INFO 

Kære forældre på Endrupskolen 

Sommerferien nærmer sig 

Skoleåret går på held.  

Vi kan næsten ikke forstå, at vi nu går ind i den sidste skoleuge.  Det har været et godt skoleår, hvor vi 

endelig har kunne lægge corona-restriktionerne bag os. Vi håber at det fortsætter. 

Vi har haft mange begivenhedsrige skoleuger sammen med jeres børn. Vi er stolte af Endrupskolens 

samlede personale; pædagoger, lærere og administrativt personale, som hver dag yder en stor indsats til 

glæde for elevernes læring og trivsel.  

Vi er også glade for samarbejdet med jer forældre. Vi bestræber os på at informere jer, så godt vi kan. Det 

er særligt vores personale, som er gode til at informere jer om alt det spændende, der foregår i jeres børns 

klasse og i SFO/Klub.  

I ledelsen bestræber vi os på at besvare jeres henvendelser hurtigst muligt og i en god og ordentlig tone. 

Det håber vi, at I kan mærke.  

Vi lægger vægt på at have et godt samarbejde med jer forældre til glæde for det vigtigste i skolen og 

institutionen som helhed – det som vi er fælles om – jeres børn. 

Vi glæder os særligt til at lære alle vores nye børns forældre at kende. 

 

Vi er ved at lægge sidste hånd på klassernes skemaer. I kan forvente at se skemaerne og de nye klasser i 

løbet af næste uge. 

Ny skolebestyrelse pr. 1/8-22 

Vi siger mange tak til tre nu tidligere medlemmer af skolebestyrelsen, som har bidraget til samarbedet 

gennem mange år. Det er formand Thomas Stockmarr og bestyrelsesmedlemmerne Stefan Heine Pedersen 

og Charlotte Hansen-Damm Nielsen. 

 

Vi er glade for at præsentere den samlede nye skolebestyrelse pr. 1/8, som er: Dorthe Lisemose, Nicolai 

Simonsen, Camilla Fiksak Petersen, Martin Wille og de nye medlemmer Peter Dam-Johnsen, Tora Ribers og 

Mette Ea Schou-Friis. Vi ser frem til et godt samarbejde. 

Foredrag om sociale medier – sæt kryds i kalenderen 13/9, forældre til børn i 4. klasse og op 

Skolebestyrelsen har taget initiativ til et foredrag med lektor og forsker på DPU, Jette Kofoed. 

Jette har i 25 år forsket i unges brug af sociale medier, og vi ønsker at få en større viden om, hvordan det 

påvirker børn med det store forbrug af sociale medier. Der vil også blive lejlighed til at stille spørgsmål.  

Foredraget vil finde sted tirsdag den 13/9 først for lærere/pædagoger kl. 14.30-16.00. Herefter samme 

foredrag for indbudte forældre fra 4. klasse og opefter kl. 17.00-18.30. I vil modtage en invitation efter 

sommerferien, men nu kan I sætte kryds i kalenderen  

Personale-nyt 

Vi glæder os til at byde velkommen til en række nye kolleger efter ferien. Det er ny børnehaveklasseleder 

Helene Vindeløv, ny dansklærer i 1. klasse, Gustav Boe Tolsted, ny dansklærer i 4. klasse, Henriette 

Andersen, og ny dansklærer i 7. klasse, Nina Hoffmann. 



 
Annette Nørring Iversen har fået nyt job i sin ”gamle” kommune pr. 1/8, så vi skal ud og finde en ny 

fransklærer til skolen. Vi ønsker Annette held og lykke og mange tak for samarbejdet de seneste år. 

 

Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommerferie, og vi glæder os til at se jer børn igen mandag den 8/8 kl. 9 

ved flagstangen  

NB. De nye børns forældre får direkte besked om 1. skoledag fra børnehaveklasselærerne. 

 

Venlig hilsen ledelsen på Endrupskolen 

Marlene, Vibe, Lene og Helle 

 

 


