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      Referent: LS 

 

Til stede:  Martin, Marlene, Erling, Thomas, Stefan, Finn, Lene, Camilla, Charlotte,  

Birgitte, Caisa 

  

 

Fraværende:  Susanne, Torben, Aksel 

 

 

 
Sag nr. 626 Godkendelse af referat 

  

Referat/beslutning: Referatet er godkendt. 

 

 

Sag nr. 627 Godkendelse af dagsorden 

 

Referat/beslutning: Dagsorden er godkendt. 

 

 

Sag nr. 628 SFO fra 1. januar 2019 

 
Indledning: Præsentation af Marlene og kort status om de første uger som SFO. 

 

Kompetence:  

  

Referat/beslutning: Marlene er ny afdelingsleder på SFO og SFOII.  

Marlene præsenterede sig selv. Det har været en rigtig god start og en positiv 

oplevelse. Særligt lægger Marlene mærke til den anerkendende tilgang, der er 

til børn og voksne.  

 

Stefan og Lene har siddet i den politiske følgegruppe i forhold til nedsættelse af 

SFO-råd og kvalitet i SFO og informerede om den videre proces. SFO-råd skal 

som det næste behandles i BSU. 

 

 

Sag nr. 629 Skolens arbejde med pejlemærkerne 

 
Indledning: Skolen arbejder fortløbende med pejlemærkerne. Konkret har vi bl.a. arbejdet 

med ”Fremtidens kompetencer” og ”En digital fremtid” i form af ændring af 

PLC´s (bibliotekets) indretning og funktion. Olav kommer og fortæller om dette 

og viser lokalet frem. 

 

Kompetence:  

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning:  Olav viste og fortalte om den udvikling, der er i gang i forhold til teknologifor-

ståelse som en del af fagene. Han fortalte om designcirklen, som kan anvendes 

i alle fag samt om, hvordan bl.a. produkter fremstillet på laserskærer og 3D-

printer kan være en naturlig del af fagene.  
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Sag nr. 630 Nyt fra elevråd/miljøråd 

 
Indledning: Elevrådet orienterer 

 

Kompetence:  

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning: På torsdag deltager elevrådet/miljørådet som en del af undervisningen sammen 

med Anne Foverskov, der er tovholder på Elevrådet, i demonstrationen i Kø-

benhavn til fordel for at begrænse klimaforandringer.  

 

 Miljørådet har samarbejdet med Trafik i Børnehøjde, forvaltningen og hånd-

værk/design i 5. klasse. Projektet følges op af en event.  

 

 Elevrådet er lige nu i gang med planlægning af skolefesten.  

  

 

Sag nr. 631 Datarapport 2018 

 
Indledning: Forvaltningen har samlet data fra skoleåret 2017-2018 i en datarapport. Data-

rapporten opsamler tilgængelige data omkring skolens virke. Som led i besty-

relsens tilsynsopgave skal bestyrelsen drøfte rapporten. 

 

Kompetence: SKB 

 

Bilag: Datarapport 2018 

  

Referat/beslutning: Punktet udsættes til kommende møde. 

 

  

 

Sag nr. 632 Fremtidig struktur for kommunens specialklasser 

 
Indledning: Der gives en orientering om Børne og skoleudvalgets beslutning: 

 

 At den nuværende organisering med specialklasserækker på henholdsvis En-

drupskolen og Kokkedal Skole fortsætter. 

 

 At administrationen udarbejder en finansieringsmodel inden for den afsatte 

ramme, der skal sikre større budgetsikkerhed for de to skoler med virkning fra 

skoleåret 2019/2020. 

 

 At der etableres et tættere fagligt samarbejde mellem de to specialklasseræk-

ker. 

 

Kompetence:  

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning:  Der blev orienteret om, at sammenlægningen af de to specialklasserækker er 

sat i bero. Det betyder, at den nuværende struktur bevares med en afdeling på 

Kokkedal Skole og en afdeling på Endrupskolen, dog med den bemærkning, at 

en sammenlægning eventuelt tænkes ind i kommende skolebyggerier.  
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Sag nr. 633 Forældrehenvendelse - vikardækning 

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

delsen giver en orientering og bestyrelsen skal sende et svar. Referat fra sidste 

bestyrelsesmøde: 

 

 Det er en økonomisk prioritering at bruge ikke-uddannende vikarer ved læreres 

fravær. Vi har på skolen fokus på at klæde vikarerne på til opgaven både i for-

hold til det faglige og til at skabe de gode rammer i klasser, og der følges op 

på, hvordan opgaven løses. Der er som udgangspunkt altid vikarplaner fra læ-

reren til vikaren, som vikaren kan læne sig opad. Ved længerevarende fravær 

dækkes så vidt muligt med den samme vikar eller med skolens lære-

re/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 ud-

færdiger svar til den pågældende forælder.  

 

Kompetence: SKB 

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning: Jf. datarapporten: 90,6 % af undervisningen på skolen dækkes henover et sko-

leår af klassernes egne lærere. Der er kun få aflyste timer. 9,4% dækkes af vi-

karer.  

 

 Økonomi og prioriteringer gør, at vi som skole ikke kan vikardække udelukken-

de med skolens egne uddannede lærere. Det ville betyde, at der ikke ville være 

økonomiske resurser til naturfagsdage i udskolingen med ekstra lærerresurser, 

lejrskoler, resurser til læseindsatser, ekstra matematik til hold og enkelt elever, 

holddeling, trivselsindsatser til enkeltelever og klasser, ekstra resurser i 0. 

klasse mv.  

 

 Den socioøkonomiske tildeling, klassekvotient og resurser til dansk som andet 

sprog har betydning for skolens økonomi. Det kan betyde en forskel skolerne 

imellem. 

 

 Læreres planlagte fravær sker altid efter aftale med ledelsen, så planlægt fra-

vær fordeles hensigtsmæssigt over året.  

 Det generelle sygefravær ligger lavt.  

 

 Møder, hvor lærere og pædagoger skal deltage, lægges så vidt muligt udenfor 

undervisningen.  

 

 Der er udarbejdet guide til vikarer, og der følges op løbende. Guiden er udar-

bejdet af læringsvejleder, inklusionsvejleder, skolepsykolog og ledelse. Nye vi-

karer følger en lærer/vikar i nogle moduler, inden vikaren står alene. 

 

Forslag: Ekstra hæfter og materialer, som eleverne altid vil kunne arbejde med, 

når klassen har vikar. 

  

Forslag: Opslag på Helsingør læreruddannelse i forhold til at søge lærerstude-

rende som vikarer. 
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Sag nr. 634 Regnskab og budget  

 
Indledning: Regnskab 2018 og budget for 2019 fremlægges. Bestyrelsen skal godkende 

budgettet, herunder fremtidig talentundervisning. 

 

 

Kompetence:  

 

Bilag: Talentholdsfolder 

 Budget  

  

Referat/beslutning:  Budgettet blev fremlagt og godkendt. 

 Byrådet har ved det sidste budgetforlig skåret økonomien til talentholdsunder-

visning væk. Skolelederne i Fredensborg har besluttet, at de talenthold, der var 

planlagt for mellemtrinnet i skoleåret 2018/2019 gennemføres indenfor skoler-

nes egne budgetter. Udskolingens talentholdsundervisning gennemføres sva-

rende til 2/3 af det, der var planlagt for skoleåret 2018/2019. 

 

 

Sag nr. 635 Status for indeklima 

 
Indledning: Der er foretaget kontrolmålinger i de lokaler, hvor der er foretaget skimmelsa-

nering. Der gives en orientering om dette.  

 

Kompetence:  

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning:  Der er gennemført ny screening i de otte bygninger, der var målt skimmel-

svamp i. Bygningerne er nu frikendt for skimmelsvamp. Vi afventer svar på den 

sidste opfølgende måling i musiklokalet.  

 

 Skolens forældre orienteres af skolens ledelse, når vi har den sidste måling.  

 

 

Sag nr. 636 Meddelelser 

 

Indledning: Ny fransklærer 

 Susanne ønsker at udtræde af bestyrelsen – suppleringsvalg 

 7. klasse har vundet Politikens mediekonkurrence 

  

 

Kompetence: Ledelsen 

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning: Skolen har ansat en ny læreruddannet fransklærer, der begynder den 1. marts. 

Det prioriteres, at der lægges ekstra fransktimer på 9. klasse som opfølgning 

og forberedelse til evt. afgangsprøve i fransk.  

 

 Susanne træder ud af bestyrelsen. Det betyder, at der skal gennemføres et 

suppleringsvalg med valg af suppleanter og repræsentant fra afd. 3.  

  

 Bestyrelsen fik uddelt et eksemplar af Endrupskolens 7. klasses avis fra medie-

konkurrencen, som de vandt. Ulla Tørnæs deltog i præmieoverrækkelsen; hun 
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var begejstret over Endrupskolens avis. Endrupskolens avis ligger nu i uden-

rigsministeriet. 

 

 Endrupskolen er for tredje år i træk blevet Science certificeret af Sciencetalen-

ter i Sorø (Astra) for at have en talentstrategi og gennemføre talentprogram for 

udskolingselever. 

 

 Fredensborg Kommunes folder: ”Det er sejt at være dygtig” blev uddelt. Folde-

ren beskriver skolerne i Fredensborg Kommune. 

 

   

 

Sag nr. 637 Evt. 

   

Bilag:   
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Punkter til kommende møder: 

 

 Vikardækning 

 Principper 

 Trivselsmåling opfølgning 

 Undervisningsevaluering 

 Forældrearrangementer 

 

 

 

Kommende møder: 

     SKB rep. Formøde (8-9) 

 

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

Onsdag d. 6. marts 2019 kl. 18.00-21.00 - med spisning Martin 25/2-2019 

Skolebestyrelsesmødet d. 6/3 holdes hos Camilla 

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 

 


