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Kære forældre på Endrupskolen 

Guldby 

Indskolingen har summet af liv i denne uge. Der har været café, biograf, golden race-car service, frisør/ 

wellness, Harry Potter, børnebogsfestival, bageri, dance og meget mere. Sikke en fornøjelse at se elevernes 

engagement og samarbejde på tværs af klasserne! Udskolingen overvejer, om de kan spille ind i Guldby-

ugen med udgangspunkt i deres ønsker til næste år. Det har ikke været nemt at have almindelig 

undervisning med alle de små venner lige uden for vinduerne med kager, cacao og højt humør ;-) 

 

Frisør og wellness 

Skolefest 24/3 

Vi havde to meget vellykkede skolefester den 24. marts. 4. og 5. klasse holdt discofest med pizza i klasserne 

og dans i klubben. Udskolingen spiste i deres klasser og havde efterfølgende dans med DJ i hallen. Der var 

flotte temaudklædninger i klasserne, og der var rigtig mange på dansegulvet. 9. klasserne stod for fine 

konkurrencer, hvor man kunne stille op som bl.a. ”bedste party-starter klasse”. Vi kunne mærke at vores 

elever har savnet at være sammen på tværs af årgange og i en stor flok.

 

Der er gang i dansegulvet 



 
Ukrainske børn 

Fredensborg Kommune modtager som resten af landets kommuner flygtningefamilier fra Ukraine. Vi har 

modtaget to ukrainske drenge i 0. og 1. klasse. Vi kan forvente, at vi får flere ukrainske børn ind på skolen. 

Vi er derfor begyndt at forberede klasserne på, at der kan komme ukrainske børn til deres klasse og vi taler 

med eleverne om, hvordan det kan gøres på en god måde. Som det er lige nu, integreres de yngste børn 

direkte i klasserne med de resurser, skolerne selv har. Det kan være, at det ændrer sig undervejs. Elever på 

14 år og op modtages i M3, som er modtagerklassen på Humlebæk Skole. 

Valg til skolebestyrelsen 

Tak til de forældre, der mødte op til valgmødet i går aftes. 

Vi har nu syv kandidater på listen, som er det antal, vi skal bruge i skolebestyrelsen. Vi vil dog meget gerne 

have et par forældre mere, evt. som suppleanter. 

Ring til Helle, hvis I er interesserede i at have stor indflydelse i arbejdet omkring udviklingen af en fortsat 

rigtig god Endrupskole. 

 

Kassen gøres op 

Påskeferie 

Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig påskeferie.  

Skolen starter igen tirsdag den 19/4. 

 

 

Venlig hilsen ledelsen på Endrupskolen 

Marlene, Vibe, Lene og Helle 


