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      Referent: LS 

 

Til stede:  Finn, Torben, Inge Lise, Nicolai, Marlene, Stefan, Charlotte, Lene, Camilla 

 

 

 

Fraværende:  Caisa, Ida, Martin, Thomas, Dorthe 

 

 

 
Sag nr. 724 Godkendelse af referat 

 

   

Sag nr. 725 Godkendelse af dagsorden 

 

  

Sag nr. 726 Nyt fra elevråd-miljøråd-rettighedsråd 

 
Indledning:  Rådene orienterer om deres arbejde. 

 

Kompetence:  

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning:   

  

 

Sag nr. 727 Justering af folkeskoleloven – kortere skoledage 

 
Indledning: På Byrådsmødet d. 27/5 2019 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 ugent-

ligt.  

  

 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 skal stadig afsættes tid til klas-

sens tid og skolerne skal fortsat leve op til kravene fra skolereformen om be-

vægelse, åben skole, lektiehjælp osv. 

 

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

2 timer om ugen. 

 

 Bestyrelsen anbefalede dette for indeværende skoleår og ledelsen vil også for 

kommende skoleår 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-
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eret som værende positivt for specialklasseeleverne. Nedsættelsen af skoleda-

gens længde bruges til flere 2-voksentimer. 

 

 

Kompetence: Ledelsen – skolebestyrelsen skal høres. 

 

Bilag: Endrupskolens ansøgning specialklasserne 

 Endrupskolens ansøgning 4. – 6. klasse samt 8. klasse 

 

Referat: Jf. Bilag. Der søges om kortere skoledag for indskoling, mellemtrin og udsko-

ling. Fastholdelse af skoledagens længde i udskolingen blev drøftet. Erfaringer 

fra perioden med COVID-19 om organiseringen af undervisningen, bl.a. mere 

fleksible skemaer, flere fagdage og den anderledes skoledag inddrages i plan-

lægningen af det kommende skoleår. Det er sat på dagsordenen efter sommer-

ferien, når vi forhåbentlig igen må mødes til pædagogisk udvikling. Punktet 

drøftes på Skolebestyrelsesmøde i kommende skoleår, hvor afdeling 2 er en del 

af drøftelsen og udviklingen. 

 

 

Sag nr. 728 Skoleårets afslutning 

 
Indledning: Fag- og opgavefordelingen er nu på plads.  

 

 Skolen ser på forskellige former for en afslutning for 9. årgang og ”dimission”.  

 

  Der gives en orientering. 

 

 

Kompetence: Ledelsen; bestyrelsen kan drøfte emnet. 

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning: I denne uge er fagdelingen endelig, og der meldes ud til elever og forældre i 

løbet af denne uge.  

 

 Skemalægningen er i gang. 

 

 Planlægningen af 9. klassernes afslutning er i gang, så de får en god afslutning 

på trods af de ændrede muligheder pga. COVID-19. Der planlægges en festlig-

gørelse af 9. klassernes dimission, der også bliver under andre rammer end 

vanligt. Lige nu afventer vi, hvad Statsministeren melder ud den 8/6.  

 

  

Sag nr. 729 Næste skoleårs bestyrelsesarbejde 

 
Indledning: Bl.a. på grund af afholdelse af skolebestyrelsesmøderne som web-møder ude-

står temamøder i bestyrelsen. Bestyrelsen skal prioritere temaer for kommende 

skoleår.  I indeværende skoleår havde vi følgende temaer som bruttoliste: 

 

 Skolestart 

 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 
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 Bevægelse i skoledagen (drøftes også i elevrådet). Hvordan får vi mere bevæ-

gelse ind skoledagen? Hvordan understøtter vi mere bevægelse? 

 Den nationale Trivselsmåling (opfølgning) 

 Lektiekrav (med fokus på skriftlige opgaver)  

 

 

Kompetence: Bestyrelsen 

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning: Pga. COVID-19 må der fortsat ikke afholdes SKB-møder med fysisk  

 tilstedeværelse.  

 

 Prioriteringen af punkter til de kommende møder planlægges på det første mø-

de efter sommerferien.  

 

 

Sag nr. 730 Evt. 

 

 Forslag fra Camilla om fondsansøgning til projekt om skolestart.  

  

Referat/beslutning: Endrupskolen er i forvejen en del af en ansøgning til AP Møller Fonden om stort 

anlagt projekt “Sproggaven med i skolen”. Personalet er med udviklingsprojek-

tet både i skole og SFO. Det projekt skal have fokus, derfor ser vi ikke, at vi 

også skal deltage i endnu et projekt. 

 

 

 

 

 

 

 

Kommende møder: 

    SKB rep.     Formøde (8-9) 

 

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

Mødet er aflyst pga. COVID-19. 

 

 

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 

 

  

file://///Users/lenesolverpedersen/Downloads/Kontaktperson_Show.asp%253fId=1025
file://///Users/lenesolverpedersen/Downloads/Kontaktperson_Show.asp%253fId=1662
file://///Users/lenesolverpedersen/Downloads/Kontaktperson_Show.asp%253fId=1251
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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)  

 

 

 

 


