
Endrupskolens Skolebestyrelse  
 

 Referat fra møde tirsdag den 6. november 2018 kl. 17.30-19.00 
  

 

 1 

 

  

 

      Referent: LS 

 
Til stede:  Camilla, Stefan, Thomas, Martin, Susanne, Birgitte, Charlotte, Caisa, Aksel, 

Erling, Torben, Finn og Lene  

 

Fraværende:  Vibe 

 

 

 
Sag nr. 606 Godkendelse af referat 

 

Referat/beslutning: Referat godkendt. 

  

 

Sag nr. 607 Godkendelse af dagsorden 

 

Referat/beslutning: Dagsorden godkendt. 

 

 

Sag nr. 608 Skolens 40 års fødselsdag – kort evaluering 

 
Indledning: Lørdag den 1. september afholdt skolen fødselsdagsfest. Bestyrelsen skal kort 

evaluere dagen med henblik på fremtidige arrangementer.  

 

Kompetence: SKB 

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning: Det var en fantastisk dag med glade børn og voksne, god stemning og godt 

vejr. Skolebestyrelsens kagebord var velbesøgt. Det var en succes med forskel-

lige boder med gode aktiviteter. Det var dejligt at se fællesskabet mange glade 

mennesker. Der kom både tidligere elever og personaler. En vellykket dag, der 

kan blive til en god tradition fremover den første lørdag i september.  

 

 

Sag nr. 609 SFO fra 1. januar 2019 

 
Indledning: Kort orientering om forløbet. Stilling som SFO-afdelingsleder er opslået, og be-

styrelsen kan deltage i ansættelsesudvalget med en repræsentant.  

 

Kompetence: SKB 

 

Bilag: Stillingsopslag 

  

Referat/beslutning: Der er en proces i gang i forhold til at få det administrative på plads, når Fri-

tidshjem og Klub overgår til Endrup SFO og Endrup SFO II. 

 

Der er en ansættelsesproces i gang. Camilla fra bestyrelsen deltager i ansæt-

telsessamtalerne.  
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Sag nr. 610  Skolebestyrelsens arbejde – principper for kontaktforældre 

 
Indledning: 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. Denne gang startes en proces for revidering af be-

skrivelse af kontaktforældrerollen. Bestyrelsen skal drøfte hvilken rolle kontakt-

forældrene kan eller skal have. Dette vil danne baggrund for forslag fra ledel-

sen til evt. reviderede principper. 

   

Kompetence: SKB 

 

Bilag: Kontaktforældrepjece 

 

  

Referat/beslutning: Kontaktforældrerollen blev drøftet i bestyrelsen. Kontaktforældrerollen tages op 

i personalegruppen. Herefter arbejdes der videre med formuleringen af en ny 

folder.  

 

 

Sag nr. 611 Kommunikation 

 
Indledning: Hvordan er den gode kommunikation fra skole til forældre/lokalsamfund?  

 Hvordan kommunikerer vi bredt ud omkring skolens udviklingsprojekter og lig-

nende? 

 

 Bestyrelsen har ønsket, at skolen står stærkere i kommunikationen med bruge-

re og borgere omkring skolen. Bestyrelsen skal drøfte en ”kommunikationsstra-

tegi”, og se på, hvilke tiltag, der kan tages i brug. Dette kan udmøntes i et nyt 

princip for skolens kommunikation udadtil.  

 

Kompetence: SKB 

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning:  Hvem vil vi kommunikere til? Til nuværende forældre og udad til eventuelle nye 

forældre og elever: Hvad sker der på skolen og hvad står vi for? 

 Tidligere skulle man logge ind på klassens intra via hjemmesiden, nu logges 

der ind på intra på en app udenom hjemmesiden, hvilket betyder, at nuværen-

de forældre ikke ser opslag på skolens hjemmeside. Hjemmesiden er der, hvor 

f.eks. ansøgere og nye forældre orienterer sig. 

 

 Hvordan får vi de gode historier ud? Vi skal finde de gode budskaber og gode 

historier, der skal formidles – og kanalen, de skal formidles på. 

 Det er vigtigt med balance, så informationsmængden ikke bliver for stor. Det 

der sendes ud skal være relevant og interessant. 

 

  Vi talte om, at det vil være godt med nyhedsbreve fra skolen/ledelsen, f.eks. to 

gange om året. 

   

  

  



Endrupskolens Skolebestyrelse  
 

 Referat fra møde tirsdag den 6. november 2018 kl. 17.30-19.00 
  

 

 3 

 

 

Sag nr. 612 Forældrearrangementer 

 
Indledning: Bestyrelsen har mulighed for at arrangere fx fælles forældremøder med et spe-

cifikt emne. Bestyrelsen skal drøfte, om den vil iværksætte sådanne tiltag. Det 

kunne fx være en aften, hvor en ekspert kom og fortalte om børns brug/ mis-

brug af spil. 

 

Kompetence: SKB 

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning:  Bestyrelsen drøftede, at det er vigtigt at vælge en specifik målgruppe og rele-

vante emner for specifikke klassetrin. Skal det eventuelt kombineres med, at 

eleverne er med? Som workshops?  

 Vi skal være nysgerrige og finde et emne, der er relevant i forhold til skolebe-

styrelsens arbejde.  

 

 Vi drøfter punktet igen på et kommende møde. 

 

 

Sag nr. 613 Pædagogisk dag 

 
Indledning: Skolens personale og ledelse har haft en pædagogisk dag omkring ”Fremtidens 

skoler i Fredensborg”. Der gives en tilbagemelding til bestyrelsen om dagen. 

 

Kompetence: SKB 

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning:  Punktet udsættes til næste møde. 

 

 

Sag nr. 614 Nyt fra elevråd/miljøråd 

 
Indledning: Elevrådet orienterer 

 

Kompetence:  

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning:  Elevrådet har netop afholdt halloween-arrangement for alle skolens elever. Ar-

rangementet var godt og planlægges gentaget næste år med mindre justerin-

ger. 

 

 Miljørådet har holdt møde. Der var en konsulent med fra kommunen i forhold til 

energimåling (termomåling). Miljørådet vil igangsætte cykelkampagne under 

temaet ”cykelvenlig arbejdsplads”. Fredensborg er den by i kommunen, der 

cykler mindst.  

 

 8 elevrådsmedlemmer fra Endrupskolen deltager i landskonferencen for Danske 

Skoleelever i Jylland i denne weekend.  
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Sag nr. 615 Meddelelser 

 

Indledning: Aula – nyt Skoleintra 

 

Kompetence: Ledelsen 

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning: Aula afløser intra. Vi tager punktet op på næste møde.   

 

 

Sag nr. 616 Evt. 

  

 Endrupskolen deltager i Matematikkens dag d. 15/11 2018. Dagen arrangeres 

som en fælles dag, hvor venskabsklasserne samarbejder. Temaet er drager. 

 

 Martin har skrevet læserbrev vedr. besparelse på rengøring af toiletterne. Sko-

lebestyrelsen er medunderskrivere.  

 

 Stefan tager formødet d. 4/12.  

 

 Thomas, Birgitte og Charlotte deltager i dialogmødet d. 21/11 2018.  

Bilag:   

 

 

 

Punkter til kommende møder: 

 

 Vikardækning 

 Principper 

 Trivselsmåling opfølgning 

 Undervisningsevaluering 

 Forældrearrangementer 

 

 

 

Kommende møder: 

     SKB rep. Formøde (8-9) 

 

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: Thomas, Birgitte og Charlotte. 

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 

 


