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Referat      Referent: LS 

 

Til stede:  Stefan, Ida, Torben, Inge Lise, Caisa, Camilla, Nicolai, Finn, Lene, Martin,  

Marlene, Thomas. 

 

 

Fraværende:  Dorte 

 

 
Sag nr. 695 Godkendelse af referat.  

 

 Referat godkendt. 

 
   

Sag nr. 696 Godkendelse af dagsorden.  

 

 Dagsorden godkendt. 

 
    

Sag nr. 697 Nyt fra elevråd-miljøråd-rettighedsråd 

 
Indledning:  Rådene orienterer om deres arbejde. 

 

Kompetence:  

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning: Elevrådet 

Elevrådet arrangerer julehygge for afd. 2 i ES-time i december.  

Elevrådet og klasselærerne har talt med klasserne om, hvilke tiltag, der kan 

understøtte, at toiletterne bliver til rare toiletter både i form af konkrete fysiske 

tiltag og tiltag, der kan understøtte god adfærd.  

 
Rettighedsrådet 

Hele skolen har fejret Børnekonventionens 30 års fødselsdag med fælles  

arrangement i hallen med bl.a. fødselsdagssang, fælles lege, dans og  

flødeboller. Dagen var planlagt af Rettighedsrådet. Det var et fint arrangement,  

hvor små og store var sammen. 

 

Gennemførelse af tryghedsvandring er i gang. Alle skolens klasser får besøg af  

Rettighedsrådet og bliver spurgt, om der er utrygge steder på skolen. Herefter 

går Rettighedsrådet på tryghedsvandringer med henblik på, om der kan findes  

løsninger, så utrygge steder bliver trygge.  

 

Miljørådet 

Miljørådet har besøgt energileg i forhold til at etablere energivenlige legered- 

skaber. Projektet blev fremlagt på C40-topmødet. 

Der arbejdes med etablering af solceller på hallens tag i samarbejde med Johan  

Vedel, der skal kunne dække 40-50% af skolens energi. 

Miljørådet er optaget af at presse på med læserbrev omkring iværksættelse af  

affaldssortering i Fredensborg Kommune.  
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Sag nr. 698 Ny lovgivning vedrørende fravær 

 
Indledning: 1. januar 2020 træder nye regler omkring fravær i kraft. Det nye er, at der kan 

inddrages børnepenge, hvis en elev har et ulovligt fravær på 15% eller mere i 

et kvartal. Desuden skal skolelederen være tilbageholdende med at fritage ele-

ver fra undervisningen efter anmodning fra forældre. Der gives en orientering 

om reglerne.  

 

Kompetence: Ledelsen 

 

Bilag: Fraværsregler 

 

Referat/beslutning: Der blev orienteret om de nye regler for ulovligt fravær. Information om regler 

sendes til alle skolens forældre. Tilladelse til ekstraordinær fri/fravær fra skole 

vurderes i hvert enkelt tilfælde af skolens ledelse.  

 

  

Sag nr. 699 Nye forhold vedrørende betaling i SFO 

 
Indledning: Med overgangen fra fritidshjem/klub til SFO er lovgrundlaget flyttet til folkesko-

leloven. Det betyder bl. a., at der ikke længere kan opkræves penge til dæk-

ning af materialer og bidrag til udflugter. Der gives en orientering af konse-

kvenserne af denne ændring af praksis. 

 

Kompetence: Ledelsen 

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning:  Finn og Marlene orienterede om problemstillingen. Det er blevet præciseret, at 

der ikke må tages betaling for materialer og ture som tidligere. Det giver an-

ledning til bekymring hos både personale og forældre i forhold til at kunne op-

retholde niveauet af tilbud. Der må fortsat sælges mad i Klubben. 

 

Skolen er optaget af, hvilken betydning ændringen har for skolens samlede 

økonomi. Der bliver skrevet ud til alle Klubbens brugere om de ændrede regler. 

 

 

Sag nr. 700 Opfølgning på dialogmøde med Børne- og Skoleudvalget 

 
Indledning: Bestyrelsen var repræsenteret ved mødet og giver en tilbagemelding, herunder 

om der er noget, der skal tages med på kommende bestyrelsesmøder. 

  

Kompetence: Bestyrelsen  

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning: Digital opdragelse var det ene tema. Derudover var temaet brobygning mellem  

dagtilbud og skolen, herunder betydningen af brain brakes og bevægelse i  

skoledagen (Jakob Have Nielsen). Hvornår er aktiviteter bevægelse? 
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Sag nr. 701  Regler for indtagelse af energidrikke i skoletiden 

 
Indledning: På sidste møde ønskede bestyrelsen, at indtagelse af energidrikke i skoletiden 

ikke skulle være tilladt. Dette er indarbejdet i skolens ordensregler, som besty-

relsen skal godkende. 

 

 

Kompetence: Skolebestyrelsen 

 

Bilag: Forslag til Skolens ordensregler 

  

Referat/beslutning: De nye ordensregler blev godkendt.   

 

  

Sag nr. 702 Landsmøde Skole og Forældre 

 
Indledning: Camilla og Nikolaj har deltaget i landsmødet. De giver en tilbagemelding og 

evt. forslag til kommende bestyrelsesmøder. 

 

Kompetence: Skolebestyrelsen  

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning: En meget interessant aften i højt tempo. Bl.a. Pernille Rosenkrans Teil om  

inklusion, fællesskab, dannelse og demokratidannelse. Maria Ørskov Askevold  

talte om fire årigt studie om det digitale skole-/hjem-samarbejdes betydning.  

Skole- og forældreorganisationen om Skolebestyrelsens arbejde. Finn bestiller  

hæfter om skolebestyrelsens arbejde til skolebestyrelsesmedlemmerne. 

DM i skoleudvikling, hvor Det Kreative Speciale vandt. Camilla sender link til  

 Skolebestyrelsen. Opfordring til, at skolens bestyrelsesmedlemmer deltager 

igen.  

 

 

Sag nr. 703 Landsdækkende tilfredshedsundersøgelse 

 
Indledning: Social- og indenrigsministeriet gennemfører brugertilfredshedsundersøgelser 

blandt forældre på skole og SFO-området i hele landet primo 2020.  

 

Spørgeskemaet til forældrene er vedlagt som bilag. 

 

Kommunen har mulighed for at få op til 5 yderligere spørgsmål med for vores 

kommune. Hvilke spørgsmål vi evt. ønsker med i undersøgelsen skal vi melde 

ind senest 13/12. 

 

I et andet bilag er også en række tilvalgsspørgsmål dels på skole- og dels på 

SFO-området. Der gives mulighed for, at man selv kan formulere et eller flere 

spørgsmål (indenfor de 5 tilvalg), som er helt lokale for kommunen. 

 

Bestyrelsen kan tilkendegive hvilke tillægsspørgsmål de helst ser i det kommu-

nale spørgeskema. 

 

Kompetence: Skolebestyrelsen  

 

Bilag: Spørgeskema til forældre 

 Tilvalgsspørgsmål 
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Referat/beslutning: Emner, der skal spørges til: 

Skole: Toiletforhold, mobilpolitik, forventninger, kommunikation mellem  

skole/hjem og bevægelse.  

SFO: Spørgsmål nr. 3, 6, 7, 9 og 11. 

 

 

 

Sag nr. 704 Meddelelser 

 
Indledning: FLL, Foredrag for 4.-6. klasse, Børnekonventionen 30 år, Science certificering, 

Svensk politi. 

 

Kompetence:  

 

Bilag:  

   

Referat/beslutning:  Endrupskolen vandt FLL i Fredensborg Kommune og har været til finale i     

Roskilde. 

 

Foredrag for forældre i 4.-6. klasse med Søren Østergård d. 25/11 med  

deltagelse af omkring 100 forældre og efterfølgende drøftelser i forældregrup-

pen i klasserne. Det var en god aften med relevant indhold.  

 

Endrupskolen har igen i år kvalificeret sig til et certifikat i Science og talent.  

 

Svensk politi har kontaktet skolen med henblik på yderligere interview af de  

børn og voksne, der i foråret 2019 mødte en blotter på lejrskole i Sverige.  

 

Plejehjemsprojektet var en stor succes og har fået stor mediedækning.  

 

 

 
Sag nr. 705 Evt. 

  

Referat/beslutning:  

 

 

Lukket møde 

 

Sag nr. 706 Elevsag 
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Kommende møder: 

    SKB rep.     Formøde (8-9) 

 

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 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 – den 27. januar 

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

- Vikar – analyse og organisering af vikardækning 

- Aula kommunikationspolitik 

- Principper for skole/hjem samarbejdet 

- Bevægelse i skoledagen (drøftes også i elevrådet). Hvordan får vi mere bevægelse ind skoleda-

gen? Hvordan understøtter vi mere bevægelse? 

- Forældrehenvendelse vedr. skoledagens længde og bevægelse drøftes på kommende møde 
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