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Fraværende:  Mads    Referent: FD 

 

 

Til stede:  Christian, Finn, Thomas, Susanne, Stefan, Christian, Helle, Charlotte, Birgitte, 

Erling, Torben, Vibe, Lene 

 

 

 

 
Sag nr. 579 Godkendelse af referat 

 

Kompetence: SKB 

 

Referat/beslutning: Godkendt 

  

 

Sag nr. 580 Godkendelse af dagsorden 

 

Kompetence: SKB 

 

Referat/beslutning: Godkendt. Der behandles et ekstra punkt om ansøgning om konvertering af 

undervisningstid til ekstra 2-lærerordning i specialklasserne. 

  

 

Sag nr. 581 Fremtidens skoler i Fredensborg 

 
Indledning: Kommunen afholdt åbningskonference om kommunens store indsatsområde. 

Flere bestyrelsesmedlemmer var til stede. De giver en tilbagemelding fra da-

gen. Arrangementet har også været omtalt i Danske Kommuner. Artikel ved-

lagt. Bestyrelsen skal drøfte om konferencen giver anledning til evt. kommen-

tarer. 

 

Kompetence: Bestyrelsen 

 

Bilag: Artikel fra Danske kommuner 

  

Referat/beslutning: Det var en aften i Egedalshallen med god stemning, gejst og god energi. Det 

var en spændende aften. Der var en del lærere fra Endrupskolen, og elever fra 

Endrupskolen deltog med gode og dygtige faglige stande med journalister og 

teknologiforståelse. Endrupskolens elevers web-avis ligger på kommunens 

hjemmeside: https://fremtidensfolkeskolerfredensborg.skoleblogs.dk/. 

 

 Det fælles kommunale elevråd har mødtes med borgmesteren og udvalget om-

kring Fremtidens Skoler i Fredensborg.  

 

 

Sag nr. 582 Indsatsområder 2018-2019 

 
Indledning: Hvert år tilbydes skolerne mange projekter fra forskellige interessenter. Skolen 

har eller ønsker følgende projekter i kommende skoleår: 

 

 Plads til forskellighed – et inklusionsprojekt 

 Skoleskak for alle  

https://fremtidensfolkeskolerfredensborg.skoleblogs.dk/
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 Ultra-bits – teknologi i 4. klasse 

 Teknologiforståelse – forsøg 

 

Teknologiforståelse er en ny forsøgsordning fra undervisningsministeriet. Be-

styrelsen skal godkende, at skolen søger forsøget og kommunalbestyrelsen skal 

godkende forsøgsordningerne. 

 

Der gives en orientering om forsøget. 45 skoler kan deltage. 

 

Kompetence: Bestyrelsen 

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning: Endrupskolen har i skoleåret 18/19 flere forskellige nye indsatsområder: 

 

 Plads til forskellighed: En klasse på 3. årgang og en klasse på 2. årgang delta-

ger i forsøg med fokus på mestring af skoledag og hverdagsliv. Projektet er et 

klasserettet satspuljeprojekt, der skal give viden om inklusion i grundskolen 

ved hjælp af elevernes mestring. Der arbejdes med hele klassens sociale kom-

petencer.  

 

 Skoleskak. Forløbet er et systematisk forløb over tre år, der styrker børnenes 

sociale kompetencer, koncentration og arbejdshukommelse. Projektet er et in-

klusionsprojekt, der tilgodeser alle børn i klassen. Der skal i indsatsklasserne 

arbejdes med skak i det, der svarer til ½ modul om ugen. Alle klasser i afde-

ling 3 samt, 0., 1. og 5 klasse er med. Klassernes lærere uddannes til at stå for 

projektet. 

 

 Ultra-bits: 4. klasserne deltager i matematik og natur/teknik.  

 

 Teknologiforståelse. Valgholdet er allerede med i et tre-årigt forløb. Vi søger 

om et tre-årigt forsøgsforløb i teknologiforståelse på mellemtrinnet. Alle skoler 

i Fredensborg kommune søger om at deltage.  

 

Skolens ledelse er opmærksom på at fordele indsatserne på forskellige årgan-

ge. 

 

 

Sag nr. 583 Elevtalsudvikling i skoleåret 2017/2018 

 
Indledning: Der gives en orientering om skolens elevtal og analyse om årsager til elevaf-

gang. 

 

Kompetence: Ledelsen 

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning: 12 elever har forladt Endrupskolen og 29 nye elever er indmeldt på Endrupsko-

len. 
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Sag nr. 583 Evt. sammenlægning af kommunens specialklasser 

 
Indledning: Børne- og skoleudvalget besluttede på deres sidste møde, at der indledes en 

proces for afklaring af fremtidig organisering og placering af Fredensborg 

Kommunes specialklasser. 

 

Personalet i afd. 3 og Torben blev den 29. maj orienteret om, at administratio-

nen arbejder på en vurdering af potentialerne ved at samle de to eksisterende 

specialklasserækker, således at tilbuddet fremover vil være placeret på en en-

kelt skole. 

 

Der arbejdes med to mulige placeringer af en samlet specialklasserække; En-

drupskolen (vil kræve om- og tilbygning) og Humlebæk Skole (vil kræve om-

bygning). 

 

Der er ikke tale om en sammenlægning med det sigte at spare penge - og 

dermed heller ikke stillinger. 

 

Center for Skole og Dagtilbud tilrettelægger en proces med fokus på informati-

on og inddragelse, således at både medarbejdere, elever og forældre kan føle 

sig trygge ved omlægningen af tilbuddet. 

 

Vi vil have meget stor opmærksomhed på, at personalets ekstremt værdifulde 

viden, erfaringer og mange kompetencer kommer til at spille en stor rolle i pro-

cessen. 

 

Kompetence: Bestyrelsen kan udtale sig 

 

Bilag: https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/boerne--og-

skoleudvalget-(18-21)/2018/maj/31--maj-2018--referat/60 

 

  

Referat/beslutning: Efter et analysearbejde i kommunen omkring specialtilbuddene i Fredensborg 

Kommune foreligger der nu et forslag om sammenlægning af specialklasseræk-

ken, som pt. ligger på Kokkedal Skole og Endrupskolen.  

 

 Sammenlægning kunne bl.a. betyde en kvalitetsudvikling af tilbuddet, som fx 

tanker om specialklassetilbuddet som et videnscenter med udgående funktion 

til almenrækken. Det forventes, at et samlet tilbud skal have en kapacitet til 60 

elever. Personalet på Kokkedal Skole og Endrupskolen bibeholdes. Det er ikke 

afklaret, hvor specialrækkeklassen skal placeres fysisk, men en placering på 

Endrupskolen og Humlebæk Skole undersøges. 

 

 Skolebestyrelsen spørger til om elev- og forældrehensyn i tilstrækkelig grad er 

medtaget i analysen, fx hvilken betydning det vil få for eleverne med den eks-

tra transport til ét sted i kommunen, samt hvilken betydning det vil få i forhold 

til den enkelte elevs tilhørsforhold til lokalsamfundet. Skolebestyrelsen ønsker 

indflydelse på processen. Christian skriver et udkast til et brev til forvaltningen.  

 

 

Sag nr. 584 Persondata - GDPR 

  

Indledning: Der gives en orientering om arbejdet med persondata på skolen. 

  

Bilag:  

 

https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/boerne--og-skoleudvalget-(18-21)/2018/maj/31--maj-2018--referat/60
https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/boerne--og-skoleudvalget-(18-21)/2018/maj/31--maj-2018--referat/60
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Referat/beslutning: Personrelaterede data gemmes i Intra, som er et sikkert område til data. Dette 

afløses om 1 år med Aula, som fremover bliver stedet, hvor personfølsomme 

oplysninger gemmes. Skolen har på nuværende tidspunkt de feste databehand-

leraftaler på plads, og er i proces med at indhente de sidste aftaler. 

 

 

Sag nr. 585 Meddelelser 

  

Bilag:  

 

Referat/beslutning: 9. klasse afgangsprøver går rigtig godt med flotte resultater.  

 

 Vi har tre klasser til skole-OL. 

 

 Endrupskolen har været igennem ansættelsesrunde og har ansat personale i 

ledige stillinger.  

 

 

Sag nr. 586 Evt. 

  

Bilag:  

 

Referat/beslutning: Genansøgning om konvertering af timer til understøttende undervisning til to-

lærertimer i afdeling 3. Godkendes af skolebestyrelsen.  

 

 

 

 

Lukket møde: Ansættelser og opsigelser 

 

 

 

 

 

Kommende møder: 

    SKB rep. Formøde 

 

Tirsdag den 21. august  


