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Kære forældre på Endrupskolen 

 

Foråret strømmer os i møde, og det mærkes, høres og ses på alle mulige måder, bl.a. på 

børnenes stemmer, når de leger og lærer på de udendørs fællesarealer. 

Vi vil med dette nyhedsbrev fortælle jer lidt om, hvad der sker på Endrupskolen lige nu. 

 

Endrupskolen nr. 1 

Endrupskolens 9. klasser klarerede sig rigtig flot til afgangsprøverne sidste forår; det vidste vi 

godt. Vi vidste også, at Endrupskolen målt på afgangskaraktererne i de bundne prøvefag var 

den skole, der havde klaret sig bedst i Fredensborg Kommune, men at Endrupskolen er den 

folkeskole, der ligger nr. 1 i Danmark, det blev vi først klar over, da vi læste aviserne d. 12. 

marts. Det er vi som skole meget stolte af, og det er hele skolens fortjeneste. Førstepladsen 

blev fejret med besøg på lærerværelset fra forvaltningen og med flødeboller til alle skolens 

elever.  

Hvis I vil læse mere om Endrupskolens generelle resultater, findes de i datarapporten på 

skolens hjemmeside: https://endrupskolen.skoleporten.dk/sp/file/42c741d8-b30a-48d1-956d-

302d67305252 

 

Science certifikat 

I december modtag Endrupskolen for tredje år i træk Certifikat i Science og Talent fra 

Sciencetalenter/Astra i Sorø. Endrupskolen modtager certifikatet for skolens arbejde med 

talentudvikling og for at have en talentstrategi på skolen. Hvert år deltager et antal 

udskolingselever i forskellige talentforløb med fokus på både naturvidenskabelige og 

samfundsrettede fag. Dette kan der læses mere om i Talentholdsfolderen på skolens 

hjemmeside: http://endrupskolen.skoleporten.dk/sp/292759/file/Inpage/3f32adb9-2c42-4b6f-

89db-86710c29331e 
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Politikens Mediekonkurrence 

I efteråret deltog 21 af skolens 7. klasseelever i Politikens Mediekonkurrence, hvor der var 

fokus på temaet ”Generation Verdensmål”. Det blev til en flot særudgave af Politiken. På 

diplomet står der: ”Eleverne har produceret en god lokalavis med fokus på verdensmålene, 

hvor de stiller både borgmester og lærer til ansvar. De har lavet en avis, som indeholder 

konkrete nyheder om træplantning i Fredensborg som flykompensation og en erhvervsvinkel 

med en bilforhandler. I en række flotte ligestillingsartikler med undersøgelser og generations-

interview samt en artikel om fodboldkvinden Khalida og et interview med en syrisk pige 

udviser eleverne flot brug af forskellige typer af kilder. Avisens Målvogtere bruges aktivt 

gennem alle artikler, og det virker godt.”  

Eleverne vandt udover diplom og medalje 2000 kr. til klassekassen. Tillykke til 7. klasse.  

 

Skoleskak for alle 

I samarbejde med Dansk Skoleskak og Egmont Fonden er Endrupskolen med i et 3-årigt 

projekt, der hedder Skoleskak for Alle (SFA). Projektet er et læringsprojekt målrettet udsatte 

elever, der samtidig styrker hele klassen generelt. SFA skaber faglige og sociale succes-

oplevelser for alle elever via ugentlige lektioner. Skak er en aktivitet, der øger børnenes 

koncentration, og matematikkompetencer øges med op til 30%.   

Lærere og pædagoger er på løbende uddannelse gennem de tre år. På Endrupskolen deltager 

nuværende 0., 5. og 6. årgang samt afdeling 3 (specialklasserækken).  

I februar deltog Endrupskolen med stor succes i Skolernes Skakdag, hvor 50.000 børn og unge 

og næsten 2.000 lærere og pædagoger på 600 skoler spillede forskellige skakspil. Det var en 

fornøjelse at følge børnenes interesse og koncentration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgang fra Fritidshjem og Klub til Endrup SFO og Endrup SFO II 

Den 1. januar overgik Fritidshjem og Klubben til at være Endrup SFO og Endrup SFO II. I 

daglig tale siger vi og børnene oftest stadig ”fritidshjemmet” og ”klubben”, og det er både 

fordi, det er en vane, og fordi der ikke er sket store forandringer i hverdagen. Det er de 

samme pædagoger og kvaliteten i indholdet bevares.  

Det er politisk besluttet, at alle skoler i Fredensborg Kommune skal nedsætte et SFO-råd, som 

bl.a. har til opgave at fremme det gode samarbejde mellem SFO og forældre og at bidrage til 

at skabe rammer om børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse i fritidslivet. SFO-rådet 
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kan rådgive skolebestyrelsen om forhold vedr. Endrup SFO og Endrup SFO II samt koordinere 

med øvrige forældrefora som f.eks. kontaktforældre. Der er valg til SFO-rådet den 6. maj  

kl. 19-20. Alle forældre fra 0.-5. klasse samt forældre til skolestartere i 2019 modtager en 

invitation i deres E-boks. Den 1. maj siger Klubben velkommen til en ny pædagog Peter Veikko 

Madsen og Mikkel Bregninge, der har været ansat i Solsikken bliver ny pædagogmedhjælper i 

Klubben.  

 

Verdensmålsskole  

Endrupskolen er Unesco Skole og arbejder med FN´s 17 verdensmål som en integreret del af 

undervisningen i fagene. I uge 13 havde vi Verdensmålsuge og alle årgange fra 0.-7. klasse 

satte særligt fokus på udvalgte verdensmål.  

Der blev bl.a. formidlet verdensmål gennem teater og fremlæggelser. Personalets biler blev 

vasket og betalingen er sendt til Red Barnet. Der blev lavet mad af ”skraldemad” fra Super-

Brugsen, og der blev smagt på snegle som alternativ til kød. Der blev udarbejdet små bøger 

om lighed og ulighed, og der blev arbejdet med alternative energiformer og rensning af vand. 

Klasserne har i løbet af ugen fremstillet et fælles kunstprodukt, der formidler verdensmålene, 

og som vil blive udstillet på kontorgangen. Ugen afsluttedes med fælles affaldsindsamling på 

skolens område. Det er spændende at opleve, at der efterhånden er kommet et fælles sprog 

blandt eleverne om verdensmålene.  

I uge 13 var 8. klasse på besøg på uddannelsesinstitutioner og 9. klasse brugte ugen på 

prøveforberedelse.  
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Skolefest 

Den 21. marts blev der efter fælles spisning i klasserne holdt skolefest i hallen for 6.-9. klasse 

og i Klubben for 4. og 5. årgang. Festen for de ældste elever var arrangeret af Det Store 

Elevråd med James Bond som tema.  

4. og 5. klasse havde en hyggelig aften med dans, konkurrencer, spil og leg.  

 

Udveksling mellem Endrupskolen, Sverige og Tyskland 

Endrupskolens 5. klasser samarbejder med Västerengskolan i Bålsta i Sverige, hvor der er 

gensidige besøg i maj. I løbet af 4. klasse har der været udveksling i form af bl.a. breve og nu 

er tiden kommet til at 5. klasserne skal besøge og lære hinanden at kende. Når vores svenske 

gæster kommer her, sover de på skolen og kommer besøg i børnenes hjem. Når vi kommer til 

Sverige bor vi på vandrehjem i Stockholm. 

8. klasse samarbejder med to skoler i Hessen. I september besøgte de tyske elever 

Endrupskolen og boede privat hos 8. klasses eleverne. Udvekslingen er en kulturel udveksling, 

og samarbejdssproget er engelsk. I denne uge er det vores tur til at besøge de tyske elever. 

Det er altid spændende at skulle bo i private hjem, og nogle gange under andre forhold, end 

man er vant til hjemmefra. Turen byder udover samvær på besøg på tyske skoler og historiske 

og kulturelle seværdigheder.   

 

Miljøråd og cykelkampagne 

Skolens Miljøråd, som består af elever, lærere og ledelse stod i samarbejde med Trafik i 

Børnehøjde og faget håndværk og design i 5.b bag trafikkampagnen ”Ole bole cyklede i skole, 

Ole vip Ole vap, Ole var ikke længere slap”, som løb af stablen i slutningen af februar. Det har 

været et godt og innovativt forløb, og vi håber, at alle fortsat er opmærksomme på at hjælpe 

med at afvikle morgentrafikken sikkert for alle. Miljørådet har lavet statistik og af resultatet 

fremgår det, at flere elever går eller cykler til skole. Flot! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familieklasse 
Endrupskolens nye tiltag Familieklasse er kommet godt i gang. Familieklassen er for børn, der 

gennem tæt samarbejde mellem skole og hjem kan få bedre trivsel i skolen. Vi er for tiden 
fuldt booket, men tager løbende nye familier ind. Der kan findes mere information om  

  



 

 

www.endrupskolen.dk    e-mail: endrupskolen@fredensborg.dk 

Familieklassen i folderen på Endrupskolens hjemmeside: 

http://endrupskolen.skoleporten.dk/sp/file/fa181433-06a3-4a1e-acf6-409eb7b64185. I er 

altid velkomne til at kontakte familieklasselærerne Stine (20 23 29 98) & Sanne (29 80 05 18) 
for yderligere information. 

 

Planlægning af skoleåret 2019/2020 

Vi er gået i gang med planlægningen af det kommende skoleår. Når alt er på plads i juni, vil I 

selvfølgelig blive orienteret om, hvordan skoleåret 2019/2020 ser ud for netop jeres børn. 

 

I ønskes alle en god påske og velfortjente fridage. 

 

Med venlig hilsen 

Vibe, Lene og Finn 
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