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      Referent: LS 

 

Til stede:  Ida, Dicte, Inge Lise, Torben, Charlotte, Martin, Camilla, Thomas, Nicolai, Finn 

og Lene 

 

 

Fraværende:  Stefan, Dorthe 

 

 

 
Sag nr. 731 Godkendelse af referat 

 

Referat/beslutning:  Godkendt 

 
   

Sag nr. 732 Godkendelse af dagsorden 

 

Referat/beslutning:  Godkendt 

 

  

Sag nr. 733 Nyt fra elevråd-miljøråd-rettighedsråd 

 
Indledning:  Rådene orienterer om deres arbejde. 

 

Kompetence: Elevrådet. 

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning:  Elevrådet er nedsat. Ida er formand og Dicte er næstformand. De tager fat på 

årets arbejde.  

  

 

Sag nr. 734 Status ved skoleårets start 

 
Indledning: Der gives en status omkring skolestarten: 

 

 1. skoledag 

Det var en fin skolestart ved flagstangen, hvor vi i år tog imod de nye 0. 

klasser. Deres venskabsvenner sang på afstand. De andre årgange blev 

modtaget af deres lærere i klasselokalerne. 

 Coronasituationen og retningslinjer 

Klasserne er nu samlet som hele klasser, og der må undervises på tværs 

af klasserne på årgangen, når det er pædagogisk nødvendigt for gen-

nemførelsen af undervisningen og understøttende for trivselsarbejdet.  

Klasserne på årgangen må være sammen i frikvartererne og har deres 

eget område.  

Der er tryghed omkring retningslinjerne for at undgå Corona-smitte. Der 

vaskes og sprittes hænder ifølge retningslinjerne.  

 Hvad har vi taget med fra før sommerferien (Coronatiden) 

Der gennemføres udeundervisning, når det er muligt og relevant. 

Årgangenes egne lærere/pædagoger er ved børnene i frikvartererne.  

Der evalueres yderligere på et kommende møde.  

 Skolens elevtal 

Der er 508 elever ved skolestart. Det højeste elevtal i skolens historie.  
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 Lejrskoler i skoleåret 

Lejrskolerne i år afvikles på 4. årgang, 6. årgang og 8. årgang. I løbet af 

dette skoleår udarbejdes principper for lejrskoler på Endrupskolen. 

 Personalesituationen 

Pernille Storm er gået på barsel og Tina Rose er barselsvikar. 

Line S. Larsen går på barsel og Bjarke Scavenius er ansat.  

 

 

Sag nr. 735 Dialogmøde med børne- og skoleudvalget 

 
Indledning:  Børne- og Skoleudvalget har på baggrund af tidligere input fra bestyrelserne, 

besluttet at temaet for dialogmødet er (digital) kommunikation i forældresam-

arbejdet. Vi har allerede indgået aftale med sociolog og oplægsholder Maria Ak-

selvoll http://www.mariaakselvoll.dk/, men har brug for – på planlægningsmødet 

- at komme nærmere, hvad de relevante vinkler er, og hvordan dialogmødet 

bedst kan afholdes (også med hensyntagen til Covid-19).  

 

 Der er dialogmøde mandag d. 2. november 2020. Forældrerepræsentanter fra 

bestyrelserne, der er interesserede i at være med til at planlægge mødet, invi-

teres til Planlægningsmødet på Rådhuset d. 7. september kl. 16.30-18.00.  

 

Kompetence: Bestyrelsen 

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning:  Ingen deltager i planlægningen. Bestyrelsen melder tilbage mht., hvem der 

deltager.  

 

  

Sag nr. 736 Næste skoleårs bestyrelsesarbejde 

 
Indledning: Bestyrelsen skal drøfte, hvorledes den ønsker at arbejde i kommende skoleår. 

 

 Hvilke emner ønsker bestyrelsen at arbejde med på temamøder, og hvilke em-

ner kan drøftes på ”ordinære” møder? 

 

 Hvilken form skal møderne have?  

 

 Skal vi arbejde med digitale møder? 

 

 Thomas leder drøftelsen. 

 

 Bruttoliste: 

a. Skolestart 

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

c. Revision af antimobbestrategiplanen – kort punkt – læses til næste møde. 

d. Lejrskoleprincipper 

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

f. Vikar – analyse og organisering af vikardækning 

g. Aula kommunikationspolitik 

h. Principper for skole/hjem samarbejdet 

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

vægelse ind skoledagen? Hvordan understøtter vi mere bevægelse? 

j. Den nationale Trivselsmåling (opfølgning) 

k. Lektiekrav (med fokus på skriftlige opgaver). Kan også drøftes i elevrådet.   

l. Erfaringer fra Coronatiden – hvad tager vi med? 

http://www.mariaakselvoll.dk/
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Kompetence: Bestyrelsen 

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning: Hvert andet møde er af en times varighed kl. 17-18 online.  

Hvert andet møde er temamøde kl. 17-20. Første gang d. 29/9. Hvis der er 

SFO-Rådsmøde begynder SKB-mødet først kl. 17.30. 

 Se skolebestyrelsens/SFO-rådets reviderede kalender sidst i referatet. 

 

 

1. temamøde: Skolestart. Skole/hjem-samarbejde. 

2. temamøde: Bevægelse i skoledagen. 

3. temamøde: 

4. temamøde:  

 

 

 

Sag nr. 737 Evt. 
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Kommende møder: 

    SKB rep. Formøde (8-9) 

 

Torsdag 27/8 2020 kl. 17.30-19.00  Thomas tirsdag 18/8 2020  

Tirsdag 29/9 2020 kl. 17.30-20.00   Camilla tirsdag 22/9 2020 

Tirsdag 27/10 2020 kl. 17.00-18.00 WEB-møde Dorthe torsdag 22/10 2020 

Mandag 2/11 2020 kl. 17.30-20.00 dialogmøde BSU    

Onsdag 2/12 2020 kl. 17.30-20.00 + middag Charlotte tirsdag 24/11 2020 

 

Mandag 25/1 2021 kl. 18.00-19.00 WEB-møde Martin fredag 15/1 2021 

Torsdag 2/3 2021 kl. 17.00-20.00  Nicolai tirsdag 23/2 2021 

Onsdag 28/4 2021 kl. 17.30-18.30  Stefan tirsdag 20/4 2021 

Tirsdag 8/6 2021 kl. 17.00-20.00 + middag Thomas tirsdag 1/6 2021 

 

 

 

 

 

SFO-råd: 

Forældre: 

 

Tora Kristiane Lasthein Ribers 

Mette Ea Schou-Friis  

Camilla Tanja Fiksak Petersen 

Formand: Thomas Stockmarr 

 

Tirsdag 29/9 2020 kl. 16.30-17.30 

Onsdag 2/12 2020 kl. 16.30-17.30 

Mandag 25/1 2021 kl. 16.30-17.30 

Onsdag 28/4 2021 kl. 16.30-17.30 

 

 

 

 

 

Kommende punkter: 
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