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Kære forældre på Endrupskolen 

Vinteren har været på besøg med en enkelt snevejrsdag i mandags, hvor vi havde lidt ekstra travlt i 

frikvartererne med at sørge for afvikling af sneboldkamp for dem, der ville være med hos både de små og 

de store. Alle lærere var gårdvagter, og det virkede som om mange havde det sjovt. Vi er dog glade for, at 

det ikke er snevejr hver dag ;-) 

Lego League på 7. årgang 

Vores dygtige 7. årgang, gruppen ”Den nye generation” har kvalificeret sig til landsfinalen i First Lego 

League på lørdag den 3. december i Odense. Hele 7. årgang har arbejdet super flot frem mod forrige 

weekends store arrangement for hele Fredensborg Kommunes 6.-7. klasser på Humlebæk Skole. Her 

oplevede vi alle gruppers store engagement både i projektdelen, hvor eleverne over for et kompetent 

dommerpanel skulle redegøre for deres ide, løsning af problemstilling, produkt og hvordan gruppen havde 

samarbejdet i projektperioden. Herudover stod øvelsen på robotkørsel i skarp konkurrence med alle de 

øvrige grupper fra de andre skoler. 

Ud over den flotte plads til ”Den nye generation” i landsfinalen fik holdet ”Team Energi” en flot 2. plads i 

projektfinalen. Se mere på vores hjemmeside: https://endrupskolen.aula.dk/  

Her kan I læse om flere gode nyheder fra skolen. 

Fokus i fagene – Unicef og UNESCO i uge 47 

Mandag i denne uge markerede vi børnerettighedsdagen med en fælles formiddag i hallen for alle elever og 

personale. Rettighedsrådet havde planlagt formiddagen. Der var flotte taler og igangsættelse af øvelser, 

som vi alle skulle prøve parvis på tværs af alder. Vi skulle fx hilse på hinanden, præsentere os selv og spørge 

til fx ”hvad er din yndlingsfilm”? Vi trænede at være en god og opmærksom lytter. 

Vi dansede alle store og små sammen overfor klassens venskabsklasse ”Augustin”. Det var et rørende 

øjeblik at overvære. Vores nyansatte lærer, Nicoline, sagde efterfølgende, at det var helt særligt at opleve, 

og andre af vores lærere udtrykte efterfølgende, at det er få skoler, hvor man rent faktisk kan have sådan 

et arrangement på tværs af alle klasser fra 0.-9. årgang. 

Til sidst sang vi ”Alle børn har ret” af Kim Larsen. Det var en meget dejlig oplevelse ☺ 

 

Venlig hilsen ledelsen på Endrupskolen Jacob, Vibe, Lene og Helle 

https://endrupskolen.aula.dk/

