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Fraværende:  Christian    Referent: FD 

 

 

Til stede:  Stefan, Erling, Thomas, Christian, Mads, Torben, Helle, Susanne, Charlotte, 

Birgitte, Finn, Lene 

 

 

 

 
Sag nr. 561 Godkendelse af referat 

 

Kompetence: SKB 

 

Referat/beslutning: Godkendt 

  

 

Sag nr. 562 Godkendelse af dagsorden 

 

Kompetence: SKB 

 

Referat/beslutning: Godkendt 

  

 

Sag nr. 563 Endrupskolens værdigrundlag 

 
Indledning: Processen med nye værdier for Endrupskolen er ved at være færdig. Der er nu 

formuleret nye værdier, som bestyrelsen skal drøfte og godkende. 

 

Kompetence: Bestyrelsen/ledelsen 

 

Bilag: Endrupskolens værdier 

  

Referat/beslutning: Værdigrundlaget godkendt 

 

 

Sag nr. 564 Kvalitetsrapport for skoleåret 2016-2017 

 
Indledning: Forvaltningen har udsendt kvalitetsrapporten til høring i bestyrelsen. Bestyrel-

sen skal drøfte kvalitetsrapporten og kan sende et høringssvar. 

  

Kompetence: Ledelsen 

 

Bilag: Kvalitetsrapport 2017 – kan evt. hentes på kontoret i papirudgave. 

  

Referat/beslutning: Opmærksomhedspunkt, at pigerne får højere karakterer end drengene ved af-

gangsprøverne, evt. et samarbejde med andre skoler i kommunen omkring, 

hvordan vi løfter drengene. Dette er et indsatsområde.  

 

 Fortsat fokus på linjefagsdækning og efteruddannelse.  

 

 Kommunens og Endrupskolens børn trives godt. 
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Bestyrelsen ser kvalitetsrapporten som et godt værktøj i forhold til bestyrelsens 

tilsynsopgave og som grundlag for dialog med skolens ledelse og medarbejdere 

om stadig udvikling af skolens gode resultater. 

 

Bestyrelsen har stor tillid til validiteten af tallene i rapporten, men i drøftelsen 

af rapporten var der enkelte områder, hvor der var en undren, som måske kan 

skyldes en vis usikkerhed i opgørelsesmetoden (pædagogisk personale i almen-

klasserne og fordeling af distriktsbørn).  

 

Bestyrelsen tilslutter sig forvaltningens anbefalinger. 

 

 

Sag nr. 565 Trivselsmåling og TOPI 

 
Indledning: Skolerne skal årligt gennemføre en national trivselsmåling blandt eleverne. 

Fredensborg kommune har til dette brugt et produkt fra Rambøll: Hjernen & 

Hjertet. I dette produkt, har det været muligt at henføre data til den enkelte 

elev, hvilket der ikke har været hjemmel til. Tilsvarende har kommunen brugt 

produktet til TOPI – tidlig opsporing og indsats i børnehave/fritidshjem/skole. 

Der gives en orientering.  

  

Kompetence: Bestyrelsen/ledelsen 

 

Bilag: Brev fra kommunen 

  

Referat/beslutning: Orientering givet. Det er nu lukket for adgang til data på elevniveau. 

 

 

Sag nr. 566 Meddelelser 

 

Indledning: Indskrivning, Besøg Hessen, Dialogmøde 23. maj 2018 

  

Bilag:  

 

Referat/beslutning: Indskrivningen til skoleåret 2018/2019 er afsluttet.  

 Vi modtager 50 børn til 0. klasse. 

  

 Vi har i denne uge besøg af 30 udvekslingselever fra Hessen i Tyskland på 8. 

årgang.  

   

 Den 23. maj: Dialogmøde i kommunen. 

  

 Der er blevet skimmelrenoveret i nuværende 5. klasses lokaler. 6. klassernes 

lokaler renoveres nu. Der bliver taget stikprøver i den restende bygningsmasse 

i forhold til, om der er flere steder med skimmelsvamp.  

  

 Fra Elevrådet: Der planlægges skolefest.  

 

   

Sag nr. 567 Evt. 

  

Bilag:  

 

Referat/beslutning: Endrupskolen bestyrelse drøftede trafiksituationen ved skolen. 

 
 Her kom det frem, at der i hele bestyrelsen var stor bekymring for elevernes 

sikkerhed ved forgængerovergangen på Endrupvej. 
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 Trods skolepatruljes gode arbejde opleves dagligt, at billister ikke respekterer 

skolepatruljen eller ikke standser, når der står elever klar til at gå over fod-

gængerfeltet. 

 

 Det er derfor bestyrelsens opfattelse, at sikkerheden vil øges meget, hvis der 

etableres en lysregulering ved fodgængerfeltet – gerne med tryk for ønske om 

at få grønt for fodgænger. 

 

 Bestyrelsen vil derfor opfordre til, at der etableres lysregulering ved skolen. 

  

 Henvendelse sendes til kommunens trafikafdeling. 

 

 
 

 

 

Kommende møder: 

    SKB rep. Formøde 

Tirsdag den 30. januar 2018 kl. 17.30-19.00 Stefan Mandag den 22. januar kl. 8.00 

Mandag 5. marts 2018 kl. 18.00-20.00+spisning Birgitte Mandag den 26. februar kl. 8.00 

Mandag den 23. april 2018 kl. 17.30-19.00 Charlotte Tirsdag den 17. april kl. 8.00 

Onsdag 13. juni 2018 kl. 17.30-19.00+middag Christian Onsdag den 6. juni kl. 8.00 


