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      Referent: LS 

Til stede:  Stefan, Birgitte, Charlotte, Martin, Camilla, Caisa,  

Axel, Erling, Torben, Finn, Lene   

 

Fraværende:  Susanne, Thomas, Vibe 

 

 

 
Sag nr. 617 Godkendelse af referat 

  

Referat/beslutning: Referat godkendt 

 

 

Sag nr. 618 Godkendelse af dagsorden 

 

Referat/beslutning: Dagsorden godkendt 

 

 

Sag nr. 619 Dialogmøde - tilbagemelding 

 
Indledning: Repræsentanter fra bestyrelsen deltog i Børne- og Skoleudvalgets dialogmøde. 

De giver en tilbagemelding, og bestyrelsen skal drøfte, om det giver anledning 

til yderligere tiltag. 

 

Kompetence: SKB 

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning: Charlotte, Thomas, Finn og Birgitte deltog i dialogmødet til drøftelsen af pejle-

mærkerne. 

 

Teknologi i skolen var et af temaerne, både det etiske og hvordan teknologien 

integreres i undervisningen. På et kommende skolebestyrelsesmøde inviteres 

Endrupskolens PLC til at fortælle om PLC´s udvikling til fablab samt om de for-

løb, der er på de forskellige klassetrin på skolen. 

 

De kreative fag blev drøftet også med den vinkel, at der er andre uddannelser 

end gymnasiet. 

 

Gruppen med kompetencer til fremtiden gav anledning til livlig diskussion om 

dannelsesdelen – bl.a. i forhold til bygning af nye skoler. Skoler skal afspejle en 

alsidighed. Laboratorier, bredt forstået, bør være en del af nybyggeri. Drøftel-

sen blev hele tiden spejlet op ad folkeskolens formålsparagraf.  

 

Det er vigtigt, at prioriteringer i skolebyggeri og undervisningsudvikling tager 

udgangspunkt i faglig pædagogisk viden, erfaringer og evidens.  

 

Der lægges op til høj grad af involvering af fagprofessionelle og eksperter, når 

der tænkes nybygning og renovering af skoler.  
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Sag nr. 620 SFO fra 1. januar 2019 

 
Indledning: Kort orientering om forløbet. Ny afdelingsleder er ansat. Bestyrelsens deltagel-

se i den politiske følgegruppe – Stefan deltager. 

 

Kompetence: SKB 

  

Referat/beslutning: Der er ansat ny afdelingsleder for Endrup SFO og Endrup SFO II pr. 1. januar: 

Marlene Ellermann. Marlene bliver en del af skolens ledelsesteam.  

 

Stefan og Lene deltog den 11. december i et møde i den politiske SFO følge-

gruppe. SFO-råd og kvalitet blev drøftet. Omdrejningspunktet er formen på et 

evt. SFO-råd og et SFO-råds kompetence. Drøftelserne fortsætter den 23. ja-

nuar 2019. 

 

  

Sag nr. 621 Aula – det nye Intra 

 
Indledning: Alle Danmarks kommuner har besluttet, at udskifte SkoleIntra med en ny plat-

form: Aula. Der gives en orientering om Aula – særlig med henblik på den for-

ældreorienterede del. Aula erstatter Intra den 1. august 2019. 

 

Kompetence:  

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning:  Skoleintra og Famly udfases pr. 1. august 2019 og afløses af Aula.  

 

 Aula bliver den fælles indgang for børn i daginstitution og skoler, hvor forældre 

har ét login til børnenes skoler og institutioner. Alle forældre får et Uni Login, 

og fra april kan man som forældre kun logge på intra med Uni Login. 

 

 Endrupskolens kommunikationsstrategi skal drøftes i skolebestyrelsen i foråret. 

  

  

Sag nr. 622 Nyt fra elevråd/miljøråd 

 
Indledning: Elevrådet orienterer 

 

Kompetence:  

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning:  Otte elever fra elevrådet har deltaget i Danske Skolelevers Landskonference i 

sidste måned. Forskellige emner blev drøftet. Elevrådet finder det vigtigt, at 

emnerne Formativ Feedback bliver taget op. Stress og pres samt virkeligheds-

nær undervisning er andre vigtige emner.  

 Caisa er blevet medlem af lokalbestyrelsen sammen med fire andre elever fra 

skolebestyrelsen. 

 

 Miljørådet er i gang med en cykelkampagne i samarbejde med konsulenter og 

5.b. Projektet skal udrulles til hele skolen.  

 

 Punktet fra elevrådet skal fremoverrykkes længere op på dagsordenen.  
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Sag nr. 623 Forældrehenvendelse - vikardækning 

 
Indledning: Bestyrelsen har modtaget en henvendelse omkring vikarernes uddannelse. Le-

delsen giver en orientering og bestyrelsen skal sende et svar. 

 

Kompetence:  

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning: Det er en økonomisk prioritering at bruge ikke-uddannende vikarer ved lære-

res fravær. 

 

Vi har på skolen fokus på at klæde vikarerne på til opgaven både i forhold til 

det faglige og til at skabe de gode rammer i klasser, og der følges op på, hvor-

dan opgaven løses. Der er som udgangspunkt altid vikarplaner fra læreren til 

vikaren, som vikaren kan læne sig opad. Ved længerevarende fravær dækkes 

så vidt muligt med den samme vikar eller med skolens lærere/pædagoger. 

Der er en mindre pulje timer hver uge, hvor skolens lærere er vikarer.  

 

Vikardækning generelt drøftes i forhold til det kommende skoleår.  

 

Vi undersøger, om vi kan få lærerstuderende som vikarer. 

 

Skolebestyrelsen udfærdiger svar til den pågældende forælder.  

  

 

Sag nr. 624 Meddelelser 

 

Indledning:  

 

Kompetence: Ledelsen 

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning: Skolebestyrelsen har udfærdiget læserbrev vedr. toiletrengøring. 

 

Rusmiddelundersøgelse i 9. klasse gennemføres.  

 

Skole og forældre inviterer til seminarer. Interesserede fra skolebestyrelsen 

tilmelder sig til Camilla, der herefter laver en samlet tilmelding. 

 

 

 

Sag nr. 625 Evt. 

   

Bilag:   
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Punkter til kommende møder: 

 

 Vikardækning 

 Principper 

 Trivselsmåling opfølgning 

 Undervisningsevaluering 

 Forældrearrangementer 

 

 

 

Kommende møder: 

     SKB rep. Formøde (8-9) 

 

Onsdag d. 12. december 2018 kl. 18.00-22.00 - med middag Stefan 3/12-2018 

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 

 


