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      Referent: LS 

 

Til stede:  Thomas, Charlotte, Susanne, Birgitte, Camilla, Martin, Erling, Finn og Lene

  

 

Fraværende:  Torben, Stefan 

 

 

 
Sag nr. 587 Godkendelse af referat 

 

Indledning: Fra sidste referat: 

 

Evt. sammenlægning af kommunens specialklasser: 

 

 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. 

 

Kompetence: SKB 

 

Referat/beslutning: Finn kontakter Christian mht. udkast. Charlotte, Finn og Thomas følger op.  

  

 

Sag nr. 588 Godkendelse af dagsorden 

 

Kompetence: SKB 

 

Referat/beslutning: Dagsorden godkendt 

  

 

Sag nr. 589 Velkommen til den nye bestyrelse 

 
Indledning: Thomas byder velkommen. 

 

Kompetence: Bestyrelsen 

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning: Præsentation og særligt velkommen til Martin og Camilla som nye i bestyrelsen. 

 

 

Sag nr. 590 Skolens 40 års fødselsdag 

 
Indledning: 1. september kl. 11-14 fester Endrupskolen. Der gives en orientering om ar-

rangementet og bestyrelsens rolle. 

 

Kompetence: SKB 

 

Bilag:  
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Referat/beslutning: Endrupskolen har et ønske om at skabe en ny tradition, hvor skolen samles 

hvert år den første lørdag i september. Endrupdagen – her mødes vi. I år fejres 

skolens 40 års fødselsdag. Traditionen skal samle børn og voksne og styrke 

fællesskabet omkring skolen. 0.-5. klasse står for boder med aktiviteter, 6.-9. 

klasse viser elementer fra undervisningen med et underholdende tvist.  

 Dagen er skoledag for alle skolens elever. Eleverne har skolefri d. 26/10. 

 

 Skolebestyrelsen står for kagekonkurrencen samt er behjælpelige ved grillen i 

restauranten.  

 

 

Sag nr. 591 Indsatsområder 2018-2019 

 
Indledning: Fælles for folkeskolerne i Fredensborg Kommune er pejlemærker og vision for-

muleret i ”På vej mod fremtidens skoler i Fredensborg Kommune”. Der gives en 

orientering 

 

 Implementering af værdierne 

 Plads til forskellighed – et inklusionsprojekt 

 Skoleskak for alle  

 Ultra:Bit – teknologi i 4. klasse 

 Teknologiforståelse – forsøg 

 

Kompetence: Bestyrelsen 

 

Bilag: Pejlemærker 

  

Referat/beslutning: Pejlemærkerne i På Vej mod Fremtidens Skoler er blevet til på baggrund af 

skoleledernes arbejde sidste skoleår. Det er ikke et politisk papir, børne/unge-

udvalget anerkender papiret og henviser til det i forhold til skoleudviklingen i 

Fredensborg Kommune. På Endrupskolen inddrages det i skoleårets udviklings-

arbejde. 

 

 Implementering af skolens værdier fortsætter i dette skoleår. Der er et udvalg 

bestående af lærere og ledelse, der arbejder. 

 

 Plads til Forskellighed er et inklusionsprojekt under Undervisningsministeri-

et. Forløbet har til formål at fremme det sociale fællesskab i indskolingen gen-

nem styrkelse af tidlig indsats for børn med ASF, ADHD eller andre lignende 

vanskeligheder. Der skal for én indskolingsklasse udarbejdes et unikt me-

stringsforløb for netop den klasse. 

 

 Skoleskak for alle: Projektet er et tre-årigt projekt støttet af Trygfonden og 

er et inklusionsprojekt med fokus på klassefællesskabet. Skak understøtter ud-

viklingen af logisk sans, beslutningskompetence, sociale kompetencer og ma-

tematisk forståelse. 0., 2. og 5. klasse deltager i projektet. Lærere/pædagoger 

skal på uddannelse i oktober. I de deltagende klasser bruges et halvt modul UU 

om ugen på Skole-skak.  

 

 Ultra:Bit: Et forløb på 4. årgang, der udbydes af DR Ultra. Ultra:Bit er en min-

dre programmerbar computer, og kan indgå i at nå fagmålene i bl. a. N/T og 

håndværk og design. 

  

 Teknologiforståelse: Teknologiforståelse tilbydes som valgfag i dette skoleår. 

Endvidere har skolen søgt Undervisningsministeriet om deltagelse i udviklings-

projekt om Teknologiforståelse på mellemtrinnet. 50 skoler på landsplan kan 

deltage i projektet, der starter i januar.  
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Sag nr. 592 Evaluering af den nye struktur for modtagetilbud 

 
Indledning: Fra august 2017 blev Fredensborg Kommunes modtageklasser nedlagt, og alle 

nyankomne tosprogede elever er i stedet blevet indskrevet direkte i folkesko-

lernes almenklasser. Ordningen skal evalueres, og bestyrelsen kan bidrage til 

denne evaluering. Evalueringen kan tage udgangspunkt i vedlagte ”udkast til 

evaluering” og spørgsmålene: 

 

Hvilke erfaringer – gode såvel som mindre gode – har skolen med omlægnin-

gen af modtagetilbuddet? 

Har skolebestyrelsen forslag til, hvordan tilbuddet kan styrkes fremover? 

 

Kompetence: SKB 

 

Bilag: Udkast til evaluering 

  

Referat/beslutning: Endrupskolens evaluering lægger sig op ad den samlede evaluering, dog med 

den tilføjelse, at elevens og forældrenes stemme også skal høres.  

 

 Bestyrelsen vurderer, at der især for elever, der kommer i 8. og 9. skoleår også 

er store faglige udfordringer, som i nogle tilfælde bedre kan imødekommes i et 

andet skoleregi, der matcher den enkelte elev.  

 

 

Sag nr. 593 Status for renoveringsarbejder i forbindelse med skimmelforekomst 

 
Indledning: Alle forekomster af skimmelsvampe er afrenset og årsagerne til skimmelvæk-

sten er udbedret. Der gives en orientering. 

 

 

Kompetence: Ledelsen 

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning: Al renoveringsarbejde og alle kontrolmålinger er gennemført. Der er etableret 

udluftningsventiler i alle klasselokaler. Rengøringen er fortsat opnormeret. Finn 

kontakter på opfordring fra bestyrelsen Kommunale Ejendomme med henblik 

på muligheden for kontrolmåling om et halvt år.  

 

 Kontrolmålingerne i forhold til de renoverede lokaler ønskes at blive tilgængeli-

ge for forældrene. 
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Sag nr. 594 Trivselsmåling 2018 

  

Indledning: Resultaterne fra forårets elevtrivselsmåling er kommet. Skolens trivsel ligger 

flot og på niveau med sidste års måling. Der gives en orientering om resultatet 

og skolens opfølgning på undersøgelsen. 

  

Bilag: Trivselsrapport 2018 

 

Referat/beslutning: Trivselsmålingen er gennemført i april/maj 2018. Svarprocenten var høj. En-

drupskolen ligger på niveau med kommunen. Trivselsmæssigt ligger Fredens-

borg Kommune højt, sidste år blandt de tre bedste på landsplan. Ledelsen ud-

arbejder handleplan på skoleniveau, årgangsteamene udarbejder handleplaner 

på klasse/årgangsniveau.  

 

 

Sag nr. 595 Dialogmøde med Børne og Skoleudvalget (BSU) 

 
Indledning: Der er planlagt dialogmøde med BSU og skole- og områdebestyrelser d. 21. 

november 2018 kl. 17.30 – 20.00. Som vanligt planlægges mødet i samarbejde 

mellem administrationen og forældrebestyrelsesmedlemmer, der har lyst til at 

deltage. Der er kalendersat to planlægningsmøder: 

 

 3. september 2018 kl. 16.30–18.00 på Rådhuset: input til program og møde-

afholdelse 

 5. november 2018 kl. 16.30–18.00 på Rådhuset: gennemgang og godkendelse 

af program  

 

 Årets første dialogmøde blev erstattet af åbningskonferencen for Fremtidens 

Folkeskoler i Fredensborg Kommune, der blev afholdt i samme uge som dia-

logmødet oprindeligt var kalendersat til. Temaet for dialogmødet ville have væ-

ret: Pejlemærkerne i ”På vej mod fremtidens skoler i Fredensborg”, og det 

overlappede dermed i vid udstrækning med åbningskonferencen i både indhold 

og deltagerkreds.  

 

 Temaet for efterårets dialogmøde skal besluttes af Børne- og Skoleudvalget på 

førstkommende møde 20. august. Administrationen foreslår, at pejlemærkerne 

fastholdes som tema for dialogmødet. 

 

Kompetence: SKB 

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning:  Skolebestyrelsen deltager d. 21. november 2018, men ikke i planlægningen. 

 

 

Sag nr. 596 Meddelelser 

  

1. skoledag 

Afgangsprøveresultater 

Bilag:  

 

Referat/beslutning: Der var fin modtagelse af elever ved flagstangen den første skoledag. Traditio-

nen tro med flag og sang, og nu også med flagportal, hvor 5. klasse som ven-

skabsklasse tog imod de nye 0. klasser.  
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 9. klasse afsluttede med Endrupskolens og kommunens bedste resultat i 10 år. 

De gode erfaringer med ugentlig naturfagsdag, fagdage og ekstra ressourcer i 

matematik tages med videre i den nye 9. årgang.  

 

Sag nr. 597 Evt. 

 En forespørgsel i forhold til, om der er videoovervågning af cykelskurene. 

  

Bilag:   

 

Referat/beslutning: Der er videoovervågning på skolens område, men ikke direkte på cykelskuerne.  

 

 

 

Punkter til kommende møder: 

 

 Vikardækning 

 Principper for mobiltelefoner 

 Hvordan kommunikerer vi bredt ud omkring skolens udviklingsprojekter og lign.  

 Trivselsmåling opfølgning 

 Undervisningsevaluering 

 

 

 

Kommende møder: 

     SKB rep. Formøde (8-9) 

 

Tirsdag d. 21. august 2018 kl. 17.30-19.00  Thomas 14/8-2018 

Torsdag d. 4. oktober 2018 kl. 18.00-21.00 - med spisning Stefan 21/9-2018 

Tirsdag d. 6. november 2018 kl. 17.30-19.00  Birgitte 31/10-2018  

Onsdag d. 21. november kl. 17.30-20.00 – Dialogmøde med BSU 

Onsdag d. 12. december 2018 kl. 18.00-22.00 - med middag Susanne 4/12-2018 

Tirsdag d. 29. januar 2019 kl. 17.30-19.00  Charlotte 21/1-2019  

Torsdag d. 7. marts 2019 kl. 18.00-21.00 - med spisning Martin 27/2-2019 

Mandag d. 6. maj 2019 kl. 17.30-19.00  Camilla 29/4-2019 

Onsdag d. 12. juni 2018 kl. 18.00-22.00 - med middag Thomas 3/6-2019 

 


