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      Referent: LS 

 

Til stede:  Torben, Charlotte, Camilla, Stefan, Finn, Nicolai, Thomas, Martin, Caisa, Lene 

 

 

Fraværende:  Ida, Inge Lise, Dorthe, Vibe 

 

 

 
Sag nr. 707 Godkendelse af referat.  

 

 Referat godkendt. 

 

    

Sag nr. 708 Godkendelse af dagsorden.  

 

 Dagsorden godkendt. 

 
    

Sag nr. 709 Nyt fra elevråd-miljøråd-rettighedsråd 

 
Indledning:  Rådene orienterer om deres arbejde. 

 

Kompetence:  

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning: Der har i forbindelse med UNICEF Rettighedsskole været Tryghedsvandring 

efter besøg i alle klasser, hvor alle elever har haft mulighed for at fortælle, hvis 

der er steder, hvor man kan føle sig utryg på skolen. På Tryghedsvandringen 

gik Rettighedsrådet sammen med Elevrådet en runde til de steder, hvor der var 

udtrykt utryghed. Der bliver udarbejdet en handleplan. 

 
 Elevrådet er i gang med planlægning af skolefesten i marts. 

 

 Der bliver holdt DSE-møder (Danske Skole Elever), bl.a. en regionsweekend, 

hvor temaet var skoler i andre lande. I næste weekend er der Policy Lab i År-

hus.  

 

 Miljørådet: Vi arbejder fortsat på at få solceller på skolens tag. 

 

 Elevrådet ønsker tilbagemelding på deltagelse i arbejdsmiljørådet. 

 

 Elevrådet ønsker, at skolens ordensregler bliver tydeligere for alle elever. Det 

er klasselærernes opgave, at eleverne kender ordensreglerne. 

 

 

Sag nr. 710 Kvalitetsrapport 2019 

 
Indledning: Hvert andet år skal kommunen udarbejde en kvalitetsrapport, som beskriver 

indhold og resultater for kommunens skolevæsen. Kvalitetsrapporten indgår til-

lige som led i bestyrelsens tilsynsforpligtelse med skolen. Bestyrelsen skal drøf-

te rapporten og kan udtale sig.   
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Kompetence: Bestyrelsen 

 

Bilag: Kvalitetsrapport 2019 

 

Referat/beslutning: Bestyrelsen ser kvalitetsrapporten som et godt værktøj i forhold til bestyrelsens 

tilsynsopgave og som grundlag for dialog med skolens ledelse og medarbejdere 

om stadig udvikling af skolens gode resultater. 

 

 Bestyrelsen har med kvalitetsrapporten igen fået bekræftet deres opfattelse af, 

at Endrupskolen er en veldrevet og højtydende skole. Især bemærkes at skolen 

har et højt karaktergennemsnit ved afgangsprøverne (kommunens højeste), en 

høj undervisningseffekt, god elevtrivsel og meget lavt sygefravær hos medar-

bejderne. 

 

 Bestyrelsen tilslutter sig forvaltningens anbefalinger. 

 

  

Sag nr. 711 Klassedannelse ved skolestart 

 
Indledning: Igennem en årrække har Endrupskolen haft principper for udskudt klassedan-

nelse. Principperne vedlægges som bilag. De nuværende principper betyder, at 

der efter 6 til 8 uger i forskellige gruppesammenhænge foretages klassedannel-

se. Klassedannelse er skolens ansvar. 

 

 Til punktet inviteres en børnehaveklasseleder. 

  

 Der ønskes en drøftelse af principperne. 

 

Kompetence: Bestyrelsen kan vedtage principper for klassedannelse og skolelederen ansvar 

for den endelige elevplacering i de enkelte klasser. 

 

Bilag: Nuværende principper for klassedannelse 

 Forslag til reviderede principper for klassedannelse 

  

Referat/beslutning:  Endrupskolen har evalueret udskudt klassedannelse og har genbeskrevet prin-

cipper for klassedannelse på Endrupskolen.  

 

 Punktet udvides og sættes på som punkt på kommende møde: Hvad er den 

gode skolestart? Egmont Fondens rapport sendes med som bilag og forberedel-

se til kommende møde. Til mødet inviteres relevante lærere og pædagoger fra 

skole og SFO. 

 

Der kan søges penge fra Egmont Fonden til indsatser omkring den gode skole-

start.  

 

  

Sag nr. 712 Trivselsundersøgelse blandt elever 

 
Indledning: Hvert år gennemføres en obligatorisk trivselsundersøgelse blandt eleverne. 

Trivselsundersøgelsen er standardiseret og varetages af Undervisningsministe-

riet. Bestyrelsen vil gerne drøfte nogle af spørgsmålene.  

 

 Læs mere om spørgerammen mm. på ministeriets hjemmeside: 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test--trivselsmaaling-og-

sprogproever/trivselsmaaling  

  

Kompetence: Undervisningsministeriet 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test--trivselsmaaling-og-sprogproever/trivselsmaaling
https://www.uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test--trivselsmaaling-og-sprogproever/trivselsmaaling
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Bilag:  

  

Referat/beslutning: Camilla og Martin skriver et udkast til indsigelse mod National Trivselsmåling i 

sin nuværende form. Udkast fremlægges på kommende møde.  

 

 

Sag nr. 713  Dialogmøde med Børne- og Skoleudvalget 

 
Indledning: Der afholdes to dialogmøder i 2020. Det ene ligger aftenen før Kr. Himmelfarts-

ferien. Bestyrelsen kan deltage med op til fire bestyrelsesmedlemmer pr. om-

råde- eller skolebestyrelse.  

 

Datoer og temaer er besluttet af Børne- og Skoleudvalget:  

 

1. Temaerne på det ene møde bliver Talentudvikling – hvordan spotter og un-

derstøtter vi talentet indenfor faglige, praktiske og kreative områder, samt 

De styrkede pædagogiske læreplaner – hvordan arbejder vi med dem og 

hvad betyder det for den gode overgang?  

 

På det andet møde bliver temaet Kommunikation og forældresamarbejde – 

hvilke muligheder og faldgruber skal vi være opmærksomme på? 

 

2. Der afholdes dialogmøde den 20. maj og den 2. november 2020 begge dage 

kl. 17.30 – 20.00. 

  

 Program for mødet i maj eftersendes når det er på plads. Det samme gør invi-

tation til deltagelse i planlægningen, hvis nogen fra bestyrelserne har lyst til at 

bidrage med input. 

 

 

Kompetence: Skolebestyrelsen 

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning:  Datoerne blev noteret.  

 

 

Sag nr. 714 Forældrehenvendelse 

 
Indledning: På sidste møde drøftede bestyrelsen kort en forældrehenvendelse. 

Skal/Hvordan skal der følges op på et svar? 

  

Kompetence: Bestyrelsen 

 

Bilag: Forældrehenvendelse 

  

Referat/beslutning: Henvendelsen er behandlet og besvaret.  

 

 

Sag nr. 715 Meddelelser 

 
Indledning: Landsdækkende trivselsundersøgelse/spørgsmål, Indeklimamåling, trygheds-

vandring. 

 

Kompetence:  
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Bilag:  

   

Referat/beslutning:  Center for Indeklimamiljø har stillet målere til rådighed. Der måles på luften i 

lokalerne (CO2). Der måles i alle klasselokaler.  

 

 

 
Sag nr. 716 Evt. 

  

Referat/beslutning:  

 

 

 

 

   

 

 

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 

Formand: Thomas Stockmarr 

 

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 

- ”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? 

- Den gode skolestart 

- Den nationale Trivselsmåling (opfølgning) 

- Lektiekrav (med fokus på skriftlige opgaver)  
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