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      Referent: LS 

Til stede:  Finn, Erling, Martin, Camilla, Charlotte, Lene, Aksel, Thomas 

  

 

Fraværende:  Birgitte, Stefan, Susanne, Torben, Caisa 

 

 

 
Sag nr. 638 Godkendelse af referat 

  

Referat/beslutning: Referat godkendt.  

 

 

Sag nr. 639 Godkendelse af dagsorden 

 

Referat/beslutning: Dagsorden godkendt. 

 

 

Sag nr. 640 Nyt fra elevråd/miljøråd 

 
Indledning: Elevrådet orienterer 

 

Kompetence: Elevrådet 

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning: -  Elevrådet arrangerer skolefest og står for aftenen. Der er fest for 6.-9.     

   klasse i hallen og for 4. og 5. årgang i klubben. 

- Elevrådet har modtaget julegaver fra det kommunale elevråd (bolde og 

lign.), som skal deles ud til klasserne.  

- Miljørådet var mandag aften inviteret til Agenda 21 for at fortælle om miljø-

rådets arbejde med fokus miljøproblemstillinger og eventuelle handlinger.  

- Elevrådet deltager i Demokrati-camp d. 19/3.  

- Miljørådet har sammen med 5. klasse i håndværk og design stået bag cy-

kelkampagne. Onsdag d. 22/2 var hele skolen samlet i hallen som startskud 

på cykelkampagnen.  

 

 

Sag nr. 641 Justering af folkeskolereformen 

 
Indledning: De politiske partier har indgået en aftale om justering af folkeskolereformen. 

Dette betyder bl.a., at skoledagen forkortes med 2,25 time for 0.-3. klassetrin, 

mulighed for at søge om forkortelse af skoledagen på op til 2 timer for 4. – 9. 

klassetrin. Der indføres nyt obligatorisk valgfag (praksisfagligt valgfag), og flere 

fagtimer. Der gives en orientering. 

 

 Bestyrelsen skal have en indledende drøftelse omkring kortere skoledag for 

mellemtrin og udskoling. 

 

Kompetence: Bestyrelsen kan indstille til byrådet. 

 

Bilag: 

  

Referat/beslutning: Skoledagen forkortes samlet med 2,25 timer på 0.-3. årgang. Det er fuldt fi-

nansieret, således at der tilføres midler til tilsvarende åbningstid i SFO. 
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Skolelederen kan indstille, at skoledagen forkortes samlet med 2 timer om 

ugen for 4.-9. klassetrin. Den frie ressource skal anvendes til pædagogiske til-

tag som f.eks. to-lærertimer. Denne er ikke finansieret.  

 

Samtidig skal der være et kvalitetsløft af den understøttende undervisning. Der 

udsendes vejledninger og målbeskrivelser. Dette bliver gældende fra skoleåret 

19/20, hvis loven vedtages. 

 

Der tilføres fra skoleåret 20/21 90 flere faglige timer i et skoleforløb, hvilket for 

5. årgang betyder, at der gives to lektioner tysk/fransk. Der tilføres billedkunst 

til 6. årgang og to lektioner historie til 9. årgang. Dette tages fra den under-

støttende undervisning. 

 

Endrupskolen forkorter skoledagen i indskolingen med de fastlagte 2,25 timer 

til 28 timer og overvejer 2 timer på mellemtrinnet. 

Udskolingens timetal fastholdes på 35 timer.  

 

Ledelsen kommer med konkret udspil på et senere møde. 

 

 

Sag nr. 642 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 (fra sidste bestyrelsesmøde) 

  

Referat/beslutning: Datarapporten blev gennemgået. 

 Elevtrivslen er høj på Endrupskolen, og der svares positivt i forhold til ro i klas-

serne.  

ES afgangsprøvegennemsnit 2018 var højt og det højeste i skolens historie. 

ES ligger lavt på andelen af uddannede vikarer. 

Der er stor tilfredshed i skolebestyrelsen i forhold til trivsel og faglighed. Stor 

ros til skolen og til lærerne.  

  

 

Sag nr. 643 Ordensregler 

 
Indledning: Skolens ordensregler er skrevet langt før vores nye værdier. Derfor skal de 

revideres. Der fremlægges et forslag til bestyrelsen. 

 

Kompetence: SKB 

 

Bilag: Forslag til ordensregler 

  

Referat/beslutning:  Ordensregler godkendt. 

  

  

Sag nr. 644 Trafikpolitik 

 
Indledning: Skolen har revideret trafikpolitikken, således den afspejler de faktiske forhold 

omkring skolen og skolens indsatser omkring færdselsundervisning. Bestyrel-

sen skal godkende trafikpolitikken. 
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Kompetence: SKB 

 

Bilag: Trafikpolitik Endrupskolen – februar 2019 

  

Referat/beslutning: Trafikpolitik godkendt. 

  

  

Sag nr. 645 Tilføjelse til principper for mobiltelefoner 

 
Indledning: Der ønskes en tilføjelse til vores mobilpolitik, således det klart fremgår, at mo-

biltelefoner i omklædningsrum ikke er tilladt. 

 

Kompetence: SKB 

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning:  Der skrives en tilføjelse til Endrupskolens Principper for Mobiltelefoner: Mobilte-

lefoner må ikke medbringes i omklædningsrummet i forbindelse med idræt. 

Mobiltelefoner opbevares sikkert og låst inde.  

 

 

Sag nr. 646 Suppleringsvalg til skolebestyrelsen 

 
Indledning: Bestyrelsen skal godkende tidsplanen for suppleringsvalget. 

 

Kompetence: Ledelsen 

 

 

Bilag: Informationspjece og tidsplan for suppleringsvalget 

  

Referat/beslutning:  Suppleringsvalg er i princippet samme proces som skolebestyrelsesvalg. Der er 

valgmøde på lærerværelset torsdag den 28/3 kl. 17-18. Thomas deltager. Kon-

toret sørger for opslag. Invitation sendes også til kommende børnehaveklasse-

forældre.  

 

 Tidsplan er godkendt. 

 

 

Sag nr. 647 Toiletter 

 
Indledning: Den ekstra rengøring af toiletter i indskolingen er afskaffet fra 1. januar 2019. 

Bestyrelsen har fået henvendelser herom. Bestyrelsen skal drøfte sagen.  

 

Kompetence: SKB 

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning:  Henvendelse fra kontaktforældre i 0. klasse vedr. toiletforholdene i forhold til 

antallet af børn pr. toilet samt rengøring.  

 

 Det er synligt på toiletterne, at den ekstra rengøring er sparet væk. Endrupsko-

lens skolebestyrelse tager kontakt til de andre skolebestyrelser om evt. fælles 

henvendelse til børne- og skoleudvalget.  
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Sag nr. 648 Regnskab 2018 

 
Indledning: Der orienteres om regnskabet for 2018.  

 

Kompetence: SKB 

 

Bilag: Regnskab 2018 

  

Referat/beslutning:  Regnskabet er taget til efterretning. 

 

 

Sag nr. 649 Meddelelser 

 

Indledning: Indeklima 

  

Kompetence: Ledelsen 

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning: Med frikendelse af musiklokalet er alle lokaler nu målt til at være uden skim-

melsvamp. Når rapporten kommer, sendes den til alle skolens forældre. 

 

 

Sag nr. 650 Evt. 

 

 Tidlig indskrivning til kommende børnehaveklasse 

 

Referat/beslutning: Der er ikke et behov fra Endrupskolen om tidligere indskrivning. Vi ønsker at 

bevare den gældende tidsplan, dog med afsluttet indskrivning inden juleferien. 

Det er vigtigt, at perioden er den samme på de to skoler i bysamfundet.  

  

 Partnerskab vedr. rygning 

 

Referat/beslutning: Bestyrelsen bakker initiativet op.  

 

   

 

 

Punkter til kommende møder: 

 

 Vikardækning 

 Principper 

 Trivselsmåling opfølgning 

 Undervisningsevaluering 

 Forældrearrangementer 

 

 

 

Kommende møder: 

     SKB rep. Formøde (8-9) 

 

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

 


