
Endrupskolens Skolebestyrelse  
 

Referat fra møde mandag den 6. maj 2019 kl. 17.30-19.00 
 

 1 

 

  

 

      Referent: LS 

 

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

Erling 

 

Fraværende:  Torben, Caisa, Birgitte 

 

 

 
Sag nr. 651 Godkendelse af referat 

   

 Referat godkendt. 

 

 

Sag nr. 652 Godkendelse af dagsorden 

 

 Dagsorden godkendt. 

 

 

Sag nr. 653 Suppleringsvalg til skolebestyrelsen 

 
Indledning: Valget er afsluttet med fredsvalg. Vi byder velkommen til Dorthe Lisemose, 

som tiltræder bestyrelsen som repræsentant for specialklasserækken. Nicolai 

Hirschsprung Simonsen er 1. suppleant til skolebestyrelsen.  

 

Kompetence: Ledelsen 

 

Bilag:  

  

 

Sag nr. 654 Nyt fra elevråd/miljøråd 

 
Indledning: Elevrådet orienterer 

 

Kompetence: Elevrådet 

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning: Miljørådet har holdt oplæg for Agenda 21/Fredensborgs generalforsamling. Det 

gik så godt, at Miljørådet er inviteret til at holde oplæg i Ungdomsbyen. 

  

 Elevrådet har holdt trivselsdag for hele skolen. Det gik godt. 

 

 

Sag nr. 655 Høring  

 
Indledning: Børne- og Skoleudvalget har på sit møde den 4. april 2019 besluttet at sende 

forslaget til Børne- og Ungepolitikken i høring hos relevante høringsparter. Hø-

ringslisten er vedlagt.  

 

 Fredensborg Kommune skal have ny Børne- og Ungepolitik, som er målrettet 

alle kommunens børn og unge i alderen 0-17 år. Grundlaget for den sammen-

hængende Børne-og Ungepolitik er Byrådets pejlemærke: ”Det er sejt at være 
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dygtig” – som beskriver visionen for børne- og ungeområdet og har følgende 

overordnede mål:  

 

 Alle børn fra 0 til 17 år skal udvikle deres potentiale bedst muligt. Det hand-

ler om høj kvalitet i det pædagogiske og faglige læringsmiljø og om dannel-

se, som gør vores børn og unge parate til det gode voksenliv.  

 Kommunens gode resultater med trivslen i skolerne skal fastholdes, fordi 

trivsel og faglighed er hinandens forudsætninger. Det starter allerede i de 

yngste leveår. 

 

 Børn og unge med faglige og sociale udfordringer skal have lige muligheder 

for at mestre eget liv, gennem tidlige indsatser og med fokus på relationer 

og netværk. 

 

 De fysiske rammer i kommunens folkeskoler og institutioner skal bidrage til 

optimale vilkår for læring, trivsel og bevægelse.  

 

 Med den nye børne- og ungepolitik sættes der fokus på en sammenhæn-

gende, tværfaglig og helhedsorienteret tilgang til arbejdet med børn og un-

ge i Fredensborg Kommune. Det gælder i daginstitutioner og skoler og i 

hverdagen såvel som i perioder hvor et barn eller en ung måske har brug 

for ekstra hjælp. Vi bygger bro mellem almenområdet og den målrettede 

indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Det er Børne- og Sko-

leudvalgets mission med politikken at skabe rammer, der fremmer det gode 

børne- og ungeliv og sikrer en tryg overgang til voksenlivet, hvor ingen bli-

ver tabt.  

 

Kompetence: Bestyrelsen skal afgive høringssvar. 

 

Bilag: Børne-ungepolitik – udkast til høring 

 Skabelon til høringssvar 

  

Referat/beslutning: Ang. pejlemærke 3: Faglighed, kreativitet og innovation:. Bestyrelsen savner 

uddybning af, hvad fagligheden består af. Der peges på kreativitet og innovati-

on. Hvad er en solid faglighed? 

 

 Bestyrelsen ønsker at kommentere på overskriften: ”Det er sejt at være dyg-

tig”. Camilla skriver udkast. 

 

 

Sag nr. 656 Aula - kommunikationsprincipper 

 
Indledning: Overgangen til Aula giver anledning til at se på hvorledes kommunikationen 

mellem skole og hjem i nuværende SkoleIntra med henblik på evt. opmærk-

somhedspunkter der skal implementeres ved overgangen til Aula. Der er udar-

bejdet fælles ”Kodeks for god kommunikation i Aula”. Bestyrelsen skal drøfte 

den hidtidige praksis i Intra og kodekset med henblik på supplerende principper 

for god kommunikation. 

 

Kompetence: SKB 

 

Bilag: Kodeks for god kommunikation 

  

Referat/beslutning: I det store hele fungerer det på Endrupskolen godt med intra og de funktioner, 

der er der. Ugeplaner, skema, kontaktbog, notifikationer fungerer, som det er 

nu. Det er funktioner, der også gerne ses i Aula. 
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 Kodeks for god kommunikation er rettet mod skolens kommunikation. Der skal 

være opmærksomhed omkring kommunikation mellem hjem og skole, samt 

kommunikation mellem forældrene indbyrdes.   

  

 

Sag nr. 657 Budget 2020-2023 

 
Indledning: Processen omkring det kommunale budget er påbegyndt. Der gives en oriente-

ring 

 

Kompetence: SKB kan udtale sig. 

  

Referat/beslutning:  Endrupskolen har sammen med medarbejderne været igennem en proces med 

at finde en rammebesparelse på 3%. Det skal give politikerne et råderum. 

  

  

Sag nr. 658 Meddelelser 

 

 Endrupskolen havde højeste karaktergennemsnit af alle folkeskoler 

2017/2018  

 Justering af folkeskoleloven 

 Endrupskolen som UNICEF-rettighedsskole 

 SFO-råd opstillingsmøde og valg 

 Svømmeprojekt august 2019 for 4. årgang 

  

  

Kompetence: Ledelsen 

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning: Endrupskolen havde højeste karaktergennemsnit af alle folkeskoler 

2017/2018: Det er blevet fejret. Finn hilser fra Borgmesteren og Per Frost og 

siger tillykke.  

 

 Justering af folkeskoleloven: Det er politisk besluttet, at skoledagen kan 

blive kortere for 0.-3. klasse fra 30 timer til 27,75 timer om ugen. Det nedsatte 

timetal skal anvendes til timer med to lærere/pædagoger.  

 

 Skolelederen kan tage initiativ til, skolebestyrelsen skal høres og politikerne 

beslutter, mht. om skoledagen skal nedsættes på mellemtrinnet. Det kan gen-

nemføres uden at ændre på fagtimetallet. Punktet tages op på det kommende 

skolebestyrelsesmøde. 

 

 Timetallet bevares i udskolingen. 

 

 Endrupskolen som UNICEF-rettighedsskole: Der er holdt møde med Unicef 

om at blive rettighedsskole. Arbejdet skal understøtte arbejdet med Unesco. 

 

 SFO-råd opstillingsmøde og valg: 

 Der er valg efter skolebestyrelsesmødet.  

 

 Svømmeprojekt august 2019 for 4. årgang: 

 I august gennemføres svømmeprojekt i Esrum sø i samarbejde med Hillerød 

Svømmeklub. 
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Sag nr. 659 Evt. 

  

Referat/beslutning: Der er tilfælde af løse hjul på cykler. Der er fokus på det. Vi gentager kampag-

nen med skilte ved alle cykelparkeringerne og ved klassernes udgangsdøre for 

at skærpe opmærksomheden.  

 

 

   

 

 

Punkter til kommende møder: 

 

 Kortere skoledag på mellemtrinnet 4.-6. klasse. 

 Evaluering af bestyrelsens arbejde  

 Vikardækning 

 Principper 

 Trivselsmåling opfølgning 

 Undervisningsevaluering 

 Forældrearrangementer 

 

 

 

Kommende møder: 

     SKB rep. Formøde (8-9) 

 

Mandag d. 6. maj 2019 kl. 17.30-19.00  Camilla 30/4-2019 

Onsdag d. 12. juni 2019 kl. 18.00-22.00 - med middag Thomas 3/6-2019 

 


