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      Referent: LS 

 

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

Lene, Camilla 

 

 

Fraværende:  Inge Lise, Dorthe 

 

 

 
Sag nr. 717 Godkendelse af referat 

 

   

Sag nr. 718 Godkendelse af dagsorden 

 

  

Sag nr. 719 Nyt fra elevråd-miljøråd-rettighedsråd 

 
Indledning:  Rådene orienterer om deres arbejde. 

 

Kompetence:  

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning: Rådene er sat på standby lige nu. Certificering som UNICEF Rettighedsskole er 

udskudt til efter sommerferien efter aftale med Christian fra UNICEF.  

 

  

 

Sag nr. 720 Ny aftale om de nationale test 

 
Indledning: På baggrund af kritik af de nationale test, er der indgået et politisk forlig om 

den fremtidige brug af dem. Der er i aftalen enighed om, at testene skal for-

bedres og senere erstattes med en helt ny form for nationale test. Det betyder, 

at skolelederen i dette skoleår kan beslutte, hvilke af testene, der skal gennem-

føres, og hvilke af dem, skolen ikke gennemfører. 

 

 Fra skoleåret 2020-2021 bliver de nationale test igen obligatoriske i en forbed-

ret udgave, inden der om 3-4 år er udviklet et helt nyt testsystem. 

 

 Dog bliver 10% af skolerne udtrukket til at afholde de nationale test i dette 

skoleår. 

 

 Børne- og Skoleudvalget har behandlet sagen. Der gives en orientering 

 

Kompetence: Ledelsen; bestyrelsen kan drøfte emnet. 

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning: Vi afventer den endelige politiske beslutning vedr. test i indeværende skoleår.  
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Sag nr. 721 Erfaringer med tidlig indskrivningsperiode 

 
Indledning: I skoleåret 2019-2020 blev indskrivningsperioden fremrykket, således at der 

var indskrivning i oktober/november til de nye børnehaveklasser. Forvaltningen 

ønsker en evaluering af ændringen. Derfor skal bestyrelsen kommentere ved-

lagte notat, som beskriver fordele og ulemper ved fremrykningen.   

 

Kompetence: Bestyrelsen 

 

Bilag: Erfaringer med ny indskrivningsperiode 

 

Referat/beslutning: Bestyrelse indstiller, at den sene indskrivning med en kortere indskrivningspe-

riode, som det var tidligere, genindføres.  

 

 Bestyrelsen mener, at det er meget tidligt at informere om skolestart og ind-

skrive barnet. Især skal der tages højde for skoleudsættelser. De fleste skole-

udsættelser afgøres i slutningen af januar eller starten af februar, og denne 

proces kan ikke fremskyndes, da der skal være tid til at følge barnets udvikling, 

inden der træffes afgørelse.  

 

 Bestyrelsen mener, at det er væsentligt, at det er ens på alle skoler i Fredens-

borg Kommune.  

 

 

Sag nr. 722 Genåbning af skolerne 

 
Indledning: Skolen/SFO er genåbnet for 0. – 5. klasse. Det forventes inden mødet, at 

statsministeren har meddelt om skolen/SFO kan åbnes yderligere. På baggrund 

af udmeldingen gives en status for genåbningen og evt. planer for yderligere 

åbning af skolen/SFO 

 

Kompetence: Bestyrelsen kan drøfte sagen 

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning: Torsdag meldte statsministeren ud, at 6.-9. klasse skal tilbage i skole den 18. 

maj. Det er dejligt. Omfanget af skoledagens længde er afhængigt af de lokale 

forhold mht. lokaler og lærerresurser. De nye retningslinjer er, at 1 m ”fra næ-

setip til næsetip” er sundhedsmæssigt forsvarligt. Vi afventer de præcise ret-

ningslinjer fra sektorforhandlingerne.  

 

 Politisk lægges der op til at BSU vedtager, at 0.-5. klasse går i skole 20 timer 

om ugen; det samme gælder 6.-9. klasse. Endrupskolen arbejder på en model, 

hvor klassen er gruppen, da vi har lokalekapacitet til dette, hvilket betyder, at 

alle elever kan gå i skole om formiddagen. Normeringen på 0.-5. årgang fast-

holdes, så det fortsat er muligt at holddele den enkelte klasse med det formål, 

at tidsrummet, hvor en hel klasse er samlet i klasselokalet holdes på et mini-

mum. Det er årgangsteamene, der planlægger undervisningen indenfor be-

kendtgørelsen for nødundervisning.  

 

For 9. årgang er der sendt plan ud for den sidste periode. Planen er sendt til 

årgangens forældre. 9. klasses sidste skoledag bliver dimissionsdagen i en eller 

anden form, som er under planlægning.  
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 De erfaringer, der er gjort mht. holddeling, udeskole og færre børn på fælles-

arealerne i den forløbne periode under nødundervisningen i afd. 1 tages med 

som gode erfaringer i det omfang, det er muligt, når der kommer en tid efter 

Corona.  

 

 Ledelsen informerer skolens forældre onsdag, når retningslinjerne er kendt og 

planen er klar.  

 
Sag nr. 723 Evt. 

  

Referat/beslutning: 1. klasse blev i onsdags inviteret over for at synge sammen med Lindegård og 

Bredegård. Der blev sunget 10 sange. Det var en meget positiv fælles oplevelse 

for både børnene og beboerne på Lindegård og Bredegård. Arrangementet gen-

tages nu på onsdag.  

  

 

 

 

Kommende møder: 

    SKB rep.     Formøde (8-9) 

 

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 

Mandag 11/5 2020 kl 17-18 

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 nationale Trivselsmåling (opfølgning) 

- Lektiekrav (med fokus på skriftlige opgaver)  
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