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      Referent: LS 

 

Til stede:  Camilla, Charlotte, Martin, Stefan, Torben, Inge Lise, Caisa, Tobias,  

Finn og Lene 

 

 

Fraværende:  Dorthe, Nicolai og Thomas 

 

 

 
Sag nr. 683 Godkendelse af referat 

 
  Godkendt 

   

  

Sag nr. 684 Godkendelse af dagsorden 

 
  Godkendt 

   

Sag nr. 685 Nyt fra elevrådet-miljøråd-rettighedsråd 

 
Indledning:  Rådene orienterer om deres arbejde. 

 

Kompetence:  

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning: Miljørådet tager til C40-møde de næste to dage. Miljørådet har en stand under 

undervisningsministeriet med temaet Energi-leg. Der er lavet film til standen. 

Borgmestre fra hele verden kommer til C40-mødet.  

 

 Miljørådet har holdt møde med Johan Vedel vedr. etablering af Energi-leg på 

Endrupskolen. Johan undersøger budget for solceller.  

 

 Elevrådet er i gang med at udarbejde årshjul for elevrådets arbejde. Toiletkam-

pagnen er et af de første punkter. D. 8.-10. november deltager elevrådsrepræ-

sentanter i landskonferencen i Århus.  

 

 Rettighedsrådet: Der er holdt kick-of i mandags for hele skolen med deltagelse 

af Christian Bindslev fra Unicef Danmark. Der blev underskrevet kontrakt og 

klasserne fremviste deres flotte klassechartre. To elever fra rettighedsrådet 

holdt tale. Det var et festligt arrangement. Den 24/10 skal rettighedsrådet til 

Børnetopmøde i FN-byen.  

 

 

Sag nr. 686 Mål- og indholdsbeskrivelse SFO 

 
Indledning: Ifølge folkeskoleloven skal der udarbejdes mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. 

Forvaltningen har udarbejdet en ”skabelon” til dette. Der fremlægges forslag til 

mål- og indholdsbeskrivelse. SFO-rådet har behandlet forslaget på et møde den 

23. september og rådets forslag er indarbejdet i forslaget. Umiddelbart før be-

styrelsens møde behandler SFO-rådet igen forslaget og kommer med indstilling 

til skolebestyrelsen. Bestyrelsen skal godkende forslaget.  
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Kompetence: SKB 

 

Bilag: Mål- og indholdsbeskrivelse 

 

Referat/beslutning: Mål- og indholdsbeskrivelsen har været på to SFO-rådsmøder og er nu færdig-

skrevet til godkendelse af skolebestyrelsen.  

 

 Godkendes med tre tilføjelser fra Skolebestyrelsen. 

  

 

Sag nr. 687 National trivselsmåling 

 
Indledning: I foråret gennemførte skolen den årlige nationale trivselsmåling. På baggrund 

af denne måling skal klasserne udarbejde handleplaner og skolen skal udarbej-

de en overordnet fælles handleplan for trivsel. Målingens resultater og skolens 

temaer til handleplan fremlægges. 

 

Kompetence: Ledelsen 

 

Bilag: Kommunaltrivselsmåling 0.-3. klasse 

 Kommunaltrivselsmåling 4.-9. klasse 

 Endrupskolens trivselsmåling 0.-3. klasse 

 Endrupskolens trivselsmåling 4.-9. klasse 

  

Referat/beslutning: Resultaterne ligger generelt på eller over kommunens resultater. Skolens 3 

overordnede indsatsområder på skoleniveau er: Medbestemmelse, ”Det gode 

frikvarter” og forbedring af toiletforholdene. 

 

 Bestyrelsen støtter, at der arbejdes med disse områder. 

 

 

 

Sag nr. 688 Aula 

 
Indledning: Aula erstatter SkoleIntra fra den 21. oktober. Der gives en orientering omkring 

status og brugen af Aula i den første ibrugtagningsfase. Bestyrelsen kan tillige 

drøfte behov og evt. indhold i et kommunikationsprincip. 

  

 

Kompetence: Bestyrelsen  

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning: Den 21/10 lukker Skoleintra. Al kommunikation, ugeplaner og elevplaner tilgås 

gennem Aula.  

 

 Aula og elev-/ugeplaner fra Meebook til Aula er nyt for alle, hvilket kræver tål-

modighed i forhold til, at alle er i gang med at lære nye systemer at kende.  

 

 

Sag nr. 689  Dialogmøde mellem børne- og skoleudvalget og bestyrelserne 

 
Indledning: Årets dialogmøde afvikles den 23. oktober 2019 kl 17.30 – 20.00. 

 

 Årets temaer er ”Digital dannelse” og ”Bevægelse og trivsel”. Bestyrelsen kan 

deltage med 4 medlemmer. Hvem deltager? 
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Kompetence: Skolebestyrelsen 

 

Bilag: Program for dialogmøde 

  

Referat/beslutning: Martin, Thomas og Camilla deltager. Nicolai og Dorthe spørges. 

 

 

Sag nr. 690  Regler for indtagelse af energidrikke i skoletiden 

 
Indledning: Charlotte og Stefan deltog i 8. årgangs forældremøde. 

 

 Forældrene vil gerne have, at et meget omdiskuteret emne behandles af besty-

relsen. 

 

 Både lærerteamet på 8. årgang og SSP-folkene gjorde på forældremødet meget 

ud af at beskrive, hvor dårligt det er for de unge at drikke for meget energidrik.  

Lærerne fortalte, hvordan de oplever, at mange elever drikker op til flere dåser 

energidrik om dagen, ofte allerede fra første frikvarter. De sagde også, at i 

modsætning til med rygning, som jo er forbudt i skoletiden, findes der ikke no-

gen regler for f.eks. koffeinholdig energidrik, og at de dermed ikke har nogen 

sanktionsmuligheder på det område. 

 

 Forældregruppen ønsker at bringe det op som forslag, at man kunne overveje 

at indføre et forbud mod den slags energidrikke i skoletiden. 

 

 

Kompetence: Skolebestyrelsen 

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning: Punktet er drøftet. Energidrikke hører ikke til på skolen og i undervisningen. 

Bestyrelsen henstiller til, at skolen udarbejder principper, der omhandler et for-

bud på energidrikke.    

 

  

Sag nr. 691 Tema: Vurdering / feedback på undervisningen 

 
Indledning: Martin har på gymnasiet arbejdet med vurdering og feedback på lærerens un-

dervisning. Han kommer med et oplæg, som kan danne baggrund for videre 

overvejelser af dette på Endrupskolen. 

 

Kompetence: Skolebestyrelsen kan beslutte principper 

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning: Martin fremlagde ideer til undervisningsevaluering til inspiration og drøftelse. 

Undervisningsevaluering følges op til drøftelse med lærerne.   

 

 

 

Sag nr. 692 Meddelelser 

 
Indledning:  Indskrivning, plejehjemsprojekt 5. årgang, karakterer FA 2019. 

 

Kompetence:  

 

Bilag:  
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Referat/beslutning:  Indskrivningen til skolestartere 2020 er åben nu. Det ser lige ud til, at vi får to 

klasser med ca. 24 elever i hver.  

 

 5. klasserne er i to uger blevet undervist på Plejehjemmet. Projektet er en suc-

ces med god læring for børnene og til glæde for både børn og plejehjemmets 

beboere. Et projekt fyldt med glæde og gode relationer.  

 

 Målt på de bundne prøvefag har Endrupskolen foråret 2019 igen klaret sig flot 

og bedst i kommunen.  

 

 Budgetforlig er indgået. På skoleområdet betyder det bl.a., at der tilføres 

900.000 kr. til 2-lærer ordningen i indskolingen og 3 mio. kr. til det specialise-

rede område. 

 

 Der planlægges temaaften d. 25/11 for forældre, lærere og pædagoger på 4.-6. 

årgang omkring børns udvikling i den alder, og hvordan vi som voksne er de 

bedste voksne for børnene. 

 

 
Sag nr. 693 Evt. 

  

Referat/beslutning:  

 

 

Lukket møde 

 

Sag nr. 694 Elevsag 
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Kommende møder: 

    SKB rep.     Formøde (8-9) 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

SFO-råd: 

 

Forældre: 

 

Tora Kristiane Lasthein Ribers 

Mette Ea Schou-Friis  

Camilla Tanja Fiksak Petersen 

 

Mandag 23/9 2019 kl. 17-18.30 

Onsdag 9/10 2019 kl. 16.30-17.30 

Mandag 27/1 2020 kl. 16.30-17.30 

Onsdag 29/4 2020 kl. 16.30-17.30 

 

 

Kommende punkter: 

 

- Mobilpolitik/digital dannelse – evt. arrangement for elever med Jette Kofoed 

- Udskudt skolestart 

- ”Exit-strategi” – hvordan forbereder skolen eleverne på valget efter skolen 

- Vikar – analyse og organisering af vikardækning 
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