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      Referent: LS 

 
Til stede:  Birgitte, Martin, Erling, Finn, Lene, Charlotte, Torben, Caisa 

 

Fraværende:  Axel, Stefan, Camilla, Thomas, Susanne 

 

 
Sag nr. 598 Godkendelse af referat 

 

Indledning:  

 

Kompetence: SKB 

 

Referat/beslutning: Godkendt. 

  

 

Sag nr. 599 Godkendelse af dagsorden 

 

Kompetence: SKB 

 

Referat/beslutning: Godkendt. 

  

 

Sag nr. 600 Fællesmøde for skolebestyrelser 

 
Indledning: Der har været afholdt fællesmøde for de nye skolebestyrelser. Der gives en 

tilbagemelding fra mødet. 

 

Kompetence: Bestyrelsen 

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning: Per Frost Henriksen fortalte om anlægsbevillingen til skoleområdet. Modernise-

ringen af Kokkedal Skole er i gang og byggeriet i Nivå er på vej. Til glæde for 

Endrupskolen lyder det til, at Fredensborg kan blive nr. tre i rækken. 

  

 Der er initiativ til at genoptage et netværk for skolebestyrelsesformændene. 

  

 Den løbende vedligeholdelse af Endrupskolen ses i et perspektiv i forhold til den 

kommende modernisering af skolen. 

 

Drøftelsen på skolebestyrelsesmødet afledte en drøftelse af, hvordan vi i dette 

og næste i skoleår inddrager skolens medarbejdere, miljøråd og elevråd i den 

kommende modernisering af Endrupskolen. Ledelse og medarbejdere er i gang 

med en udviklingsproces i forhold til de fire pejlemærker.  

   

Skolebestyrelsen ser et perspektiv i, at vi allerede nu arbejder og forbereder os 

på den kommende modernisering, og på at presse på i forhold til at kunne 

komme i gang med Endrupskolen så hurtigt som muligt. For at vide, hvad vi 

skal ønske, skal vi være mere præcise og konkrete i forhold til Endrupskolens 

retning i forhold til pejlemærkerne.  
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Der er ønske fra elevrådet i forhold at blive inddraget omkring elevernes syn på 

den gode undervisning og fremtidens skole.  

Vi følger op i skolebestyrelsen i foråret.  

 

Ved at læse BSU´s dagsordener og referater kan man følge med i processen. 

 

 

Sag nr. 601 Budgetforlig 

 
Indledning: Byrådet har indgået et budgetforlig, som forventes vedtaget primo oktober. 

Budgetforliget fremlægges og kan drøftes af bestyrelsen. 

 

Kompetence: SKB 

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning: Den ekstra rengøring af toiletterne er sparet væk, hvilket svarer til 400.000 kr. 

Der er sat 100.000 kr. af til kampagne med henblik på, at eleverne skal have 

en adfærd, der holder toiletterne rene. Elevrådet skal inddrages. Vi holder som 

skole øje med toiletterne mht., hvilke forhold det skaber.  

 Skolebestyrelsen opfordrer til, at skolernes bestyrelser går sammen om at rea-

gere på besparelsen, der er uhensigtsmæssig i forhold til elevtrivsel. 

 Martin skriver et læserbrev til Frederiksborg Amtsavis omkring bekymring for 

elevernes trivsel i forbindelse med reduceret rengøringshyppighed på toiletter-

ne.  

 

 Der spares ca. 800.000 kr. på talentundervisningen. Den politiske bevilling til 

talent på mellemtrinnet stoppes, og der spares på skolens rammebeløb svaren-

de til det beløb skolerne selv har lagt i talentundervisningen for udskolingen.  

 Skolebestyrelserne har samlet skrevet til byrådet i forhold til denne beslutning. 

Skolebestyrelsen afventer byrådets svar.  

  

 Fritidshjem og Klub bliver nu SFO og SFO2 og hører dermed under skolebesty-

relsen. Det er en økonomisk beslutning med øget forældrebetaling. Kvaliteten 

bibeholdes. Personale og ledere bevarer deres stillinger. Lige nu er der en pro-

ces i gang omkring fordeling af ledelsesstillingerne.  

 Der er nedsat et følgeråd, der følger processen.  

Den øgede forældrebetaling svarer til løft et af flere pædagoger i 0-2 års områ-

det, som er en del af budgetforliget. 

 

 Der er sat penge af i 2020 til, at Humlebæk skole kan udvikle First Lego League 

i Fredensborg Kommune. 

 

 Der tilføres ca. 4.000.000 kr. om året de næste fire år til specialundervisning 

for at imødekomme et stigende pres.  

  

  

Sag nr. 602           Skolebestyrelsens arbejde 

 
Indledning: Grundlaget for bestyrelsens arbejde er beskrevet i folkeskoleloven. Der gives 

en kort orientering om bestyrelsens formelle opgaver og om skolens nuværen-

de principper. 

 

 Ledelsen fremlægger et udkast til et årshjul, som bestyrelsen kan anvende som 

udgangspunkt i drøftelsen af det kommende års arbejde. 
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 Bestyrelsen skal se på de nuværende principper, og drøfte om der er behov for 

ændringer eller nye principper, og drøfte hvorledes bestyrelsen vil arbejde med 

fastlæggelse af principper. 

 

   

Kompetence: Bestyrelsen 

 

Bilag: http://skole-foraeldre.dk/publikation/haefte-4 

 

  

Referat/beslutning: Der er udarbejdet et årshjul for skolebestyrelsens arbejde i dette skoleår.  

 Årshjulet blev gennemgået. Årshjulet rettes til med skolebestyrelsens bemærk-

ninger og sendes til skolebestyrelsesmedlemmerne. I løbet af skoleåret tages 

skolens principper op. 

 

 

Sag nr. 603 Dialogmøde med Børne- og Skoleudvalget (BSU) 

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

november 2018 kl. 17.30 – 20.00.  

 

 Hvem ønsker at deltage? 

 

Kompetence: SKB 

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning:  Birgitte, Charlotte og Thomas deltager. 

 

 

Sag nr. 604 Meddelelser 

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning: Kontrolmålingerne fra skimmelsvamp-undersøgelsen lægges på forældreintra 

som dokumentation for, at skolen er fri for skimmelsvamp. Der foretages en 

kontrolmåling. 

 

 Vi har fået afslag på at deltage i forsøgsordningen Teknologiforståelse på mel-

lemtrinnet. Valgfaget kører videre.  

 

 På Endrupskolen besluttede ledelsen i foråret 18, at der ikke må indgå nomine-

ringer i 9. klasses revy sidste skoledag. Der arbejdes med 9. klasserne i forhold 

til det gode afslutningsshow uden nomineringer.   

 

Sag nr. 605 Evt. 

  

  

Bilag:   

 

  

http://skole-foraeldre.dk/publikation/haefte-4
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Nyt fra elevrådet Fire elever fra elevrådet tager til Skanderborg PolicyLab v/ Danske Skoleelever.  

 

 Der er etableret en gruppe, der vil holde Halloween for de yngste elever og en 

gruppe, der undersøger muligheden for snackautomater. Derudover er der mil-

jørådet. 

 

 

 

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) 

 

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

Tirsdag d. 6. november 2018 kl. 17.30-19.00  Stefan 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 

 


