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      Referent: LS 

 

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

Aksel, Torben 

 

Fraværende:  Charlotte, Birgitte 

 

 

 
Sag nr. 660 Godkendelse af referat 

 Referat godkendt  

 

 

Sag nr. 661 Godkendelse af dagsorden 

 Dagsorden godkendt 

 

Sag nr. 662 SFO-råd 

 
Indledning: Der gives en orientering om valget til SFO-rådet.  

 Følgende er valgt ved fredsvalg: 

 

 Tora Kristiane Lasthein Ribers 

Mette Ea Schou-Friis  

Camilla Tanja Fiksak Petersen 

 

Kompetence: Ledelsen 

 

Bilag:  

  

 

Sag nr. 663 Nyt fra elevråd/miljøråd 

 
Indledning: Elevrådet orienterer 

 

Kompetence: Elevrådet 

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning: Elevrådet har evalueret året, de fleste medlemmer har lyst til at fortsætte. På 

sidste møde talte de om mærkesager; der var mange gode idéer både til Miljø-

rådet og elevrådet. Der er ønske om at få fokus på mere skolepolitiske emner 

med inspiration fra Danske Skoleelever, f.eks. virkelighedsnær undervisning, 

elevpagten og bedre sexualundervisning.  

 Miljørådet skal til Borgermøde i Fredensborg og fortælle om deres arbejde, og 

hvad rådet gerne vil med deres arbejde.  

 Elevrådet deltog i ”Durum og Debat” i lokalrådet den 11. juni 2019.  

 

 

Sag nr. 664 Lukkedage 2020 

 
Indledning: Bestyrelsen skal tage stilling til lukkedage i SFO for 2020.  
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 Områdebestyrelsen for Børnehusene Fredensborg har godkendt forslag for 

2020: 

 Fredag d. 22. maj (Dagen efter Kristi himmelfart) - 1 dag 

 Onsdag d. 8. april (op til påske) - 1 dag 

 13-17 juni (uge 29 – obligatorisk) 

 D. 28-29-30. dec. (dage mellem jul og nytår) - 3 dage 

  

 Områdebestyrelsen ønsker at der evalueres efter det første år, for at have øje 

for antal fremmødte i de 2 påskedage, hvor der er åbent. 

  

 

Kompetence: Bestyrelsen  

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning: Godkendt. 

 

 

Sag nr. 665 Justering af folkeskoleloven – kortere skoledage 

 
Indledning: På Byrådsmødet d. 27/5 blev det endeligt besluttet, at Fredensborg kommune 

generelt nedsætter timetallet i indskolingen (0.-3. klasse) fra 1200 timer til 

1110 timer årligt. Det vil sige en afkortning på 2 ¼ klokketime ugentligt.  

  

 Afkortningen af skoleugen skal konverteres til andre aktiviteter, der direkte 

fremmer varieret undervisning af høj kvalitet, og de frigivne ressourcer skal 

anvendes til et kvalitetsløft af den understøttende undervisning. 

 

 SFO skal holde åbent i de afkortede timer. Der er taget højde for det i økono-

mien, men detaljerne i finansieringen er fortsat uvisse. Vi afventer en økonomi-

aftale fra KL.  

 Der skal stadig afsættes tid til klassens tid. 

 Skolerne skal fortsat leve op til kravene fra skolereformen om bevægelse, åben 

skole, lektiehjælp osv. 

 

 Herudover er det muligt at afkorte skoledagen for de øvrige klasser med op til 

2 timer om ugen. 

 

 Ledelsen vil gerne ansøge om dette for så vidt angår 4. – 6. årgang. Bestyrel-

sen skal høres om dette. I det vedlagte bilag er beskrevet begrundelser og der 

gives en yderligere orientering på mødet. 

 

 Siden skolereformen trådte i kraft, er der søgt om nedsættelse for specialklas-

serne for årgangene 4. – 9. Denne nedsættelse af skoletiden er hvert år evalu-

eret som værende positivt for specialklasseeleverne. Nedsættelsen af skoleda-

gens længde bruges til flere 2-voksentimer. 

 

 

Kompetence: Ledelsen – skolebestyrelsen skal høres. 

 

Bilag: Endrupskolens ansøgning 

  

Referat/beslutning: 0.-3. klasse går efter sommerferien i skole 17,5 timer i stedet for 19,5 timer. 

Skoledagen nedsættes med 2 timer. Det betyder en skoledag mandag til fredag 

fra kl. 8-13.35. Dette er kommunalt vedtaget.  
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 Skolelederen indstiller til, at skoledagen forkortes med 2 timer for 4.-6. klasse, 

inkl specialklasserne.   

 De timer, skoledagen forkortes med lægges ind som holdtimer på årgangene. 

.   Timetallet for 7.-9. klasse bibeholdes. Der søges om, at konfirmationsforbere-

delse ikke lægges oveni det gældende timetal, så skoledagen bliver endnu læn-

gere.  

 For specialklasserækken ansøges om nedsættelse af skoletiden på 4 timer. Det-

te er en videreførsel af tidligere ansøgninger. 

 

 Ansøgningerne anbefales af skolebestyrelsen.  

 

  

Sag nr. 666 Høring vedrørende revideret skolestyrelsesvedtægt og bilag til skole-

styrelsesvedtægt i Fredensborg Kommune 

 
Indledning:  Børne- og Skoleudvalget vedtog på deres møde onsdag d. 8. maj 2019 at sen-

de vedlagte udkast til revideret skolestyrelsesvedtægt og bilag til skolestyrel-

sesvedtægt i høring. Ændringerne sker som konsekvens af ændringerne i orga-

niseringen på skoleområdet.  

 De foreslåede ændringer er primært konsekvensrettelser i forhold til ændringer 

i organiseringen, som følge af budgetforlig 2019-2022, hvor fritidshjem og –

klubber blev omdannet til Endrup SFO/Endrup SFO II pr. 1. januar 2019.  

 

 Mange af ændringerne vil først få virkning i forbindelse med det næste valg til 

skolebestyrelserne i foråret 2022, da der ikke foretages nyvalg på baggrund af 

organisationsændringen. 

 

Kompetence: SKB 

 

Bilag: Styrelsesvedtægt og bilag hertil 

  

Referat/beslutning: Styrelsesvedtægten tages til efterretning. 

 

 

Sag nr. 667 Evaluering af skolebestyrelsens arbejde 

 
Indledning: Bestyrelsen har nu siddet i et skoleår og der ønskes en evaluering af det første 

år. 

 

Kompetence: SKB  

  

Referat/beslutning:  Nye bestyrelsesmedlemmer og medlemmer, der har været med i forgående 

periode, oplever det som et godt år. Det har været givende at få nye medlem-

mer med.  

 

 Formøder kan med fordel lægges tidligere i forhold til skolebestyrelsesmødet.  

 Der er ønske om temaaftener med tid til fordybelse.  

  Erling træder ud af skolebestyrelsen med det nye skoleår. Inge-Lise er nyt sko-

lebestyrelsesmedlem. Torben fortsætter i bestyrelsen.  

 

  

Sag nr. 668 Nationale tests 

 
Indledning: Der har været rejst kritik af kvaliteten af de nationale tests. Bestyrelsen har 

fået en forældrehenvendelse om dette, og ønsker en orientering om skolens 

syn på de nationale tests, og hvordan de anvendes på skolen. 
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Kompetence:  

  

Referat/beslutning:  Bestyrelsen har fået en forældrehenvendelse om muligheden for at Endrupsko-

len ikke tager nationale tests.  Som skoleleder har man ikke mulighed for at 

melde skolen ud af de nationale test. På Endrupskolen anvendes de nationale 

test på årgangskonferencer i samarbejde med matematik- og læsevejleder, 

hvor vejlederne har analyseret testene. De nationale test står aldrig alene. Te-

sten ses i sammenhæng med observationer i undervisningen og andre test, 

bl.a. de kommunale læse- og stavetest.  

  

 Det er vigtigt at være opmærksom på i hvilken form tilbagemeldingen til eleven 

sker.  

 

 Skolebestyrelsen afventer ministeriets evaluering af testene.  

 

 Ifølge medierne i dag vil Fredensborg Kommune i frikommuneforsøg overveje 

at ansøge om at blive fritaget fra de nationale test. Skolebestyrelsen afventer 

dette. Thomas svarer. 

 

 

Sag nr. 669 Endrupdagen 2019 

 
Indledning: Endrupdagen 2019 afholdes den første lørdag i september – i år den 7. sep-

tember. Konceptet fra skolens 40 års fødselsdag genbruges – men lidt neddros-

let. Erstatningsfridagen for elever lægges den 13. september, hvor SFO 1 hol-

des åbent for forældre, der har behov for pasning. 

 

Kompetence:   

 

Referat/beslutning: Skolebestyrelsen gentager successen med kagekonkurrence og sætter katego-

rier for konkurrencen.  

 

 Et evt. overskud fra dagen går til eleverne på skolen og forvaltes af elevrådet. 

  

 

Sag nr. 670 Meddelelser 

 

Kompetence:  

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning: Ellen og Sisse går på pension. Der er ansat dansklærer til kommende 1. klasse, 

og der er ansættelsessamtaler til matematiklærer i 2. klasse i denne uge. 
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Sag nr. 671 Evt. 

  

Referat/beslutning:   

 

 

   

 

 

Punkter til kommende møder: 

 

 Vikardækning 

 Principper 

 Trivselsmåling opfølgning 

 Undervisningsevaluering 

 Forældrearrangementer 

 

 

 

Kommende møder: 

    SKB rep.     Formøde (8-9) 

 

Torsdag 29/8 2019 kl. 17.30-19.00       onsdag 21/8 2019 

Onsdag 9/10 2019 kl. 17.30-19.00       tirsdag 1/10 2019 

Tirsdag 3/12 2019 kl. 18.00-20.00 +middag      tirsdag 26/11 2019 

Mandag 27/1 2020 kl. 17.30-19.00       tirsdag 21/1 2020 

Torsdag 12/3 2020 kl. 18.00-20.00 +spisning      tirsdag 3/3 2020 

Onsdag 29/4 2020 kl. 17.30-19.00       tirsdag 21/4 2020 

Tirsdag 9/6 2020 kl. 18.00-19.00 +middag      tirsdag 2/6 2020 

 

 


