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      Referent: LS 

 

Til stede:  Dicte, Ida, Martin, Thomas, Camilla, Torben, Lene, Finn, Nicolai, Marlene. 

 Gæster fra team 0: Bente og Mette  

 

 

Fraværende:  Inge Lise, Stefan, Dorthe og Charlotte.  

 

 

 
Sag nr. 738 Godkendelse af referat 

 

Referat/beslutning: Godkendt 

 
   

Sag nr. 739 Godkendelse af dagsorden 

 

Referat/beslutning: Godkendt 

 

  

Sag nr. 740 Nyt fra elevråd-miljøråd-rettighedsråd 

 
Indledning:  Rådene orienterer om deres arbejde. 

 

Kompetence: Elevrådet. 

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning:  Elevrådet har holdt kursus med Mathilde fra Danske Skoleelever om det gode 

og aktive elevråd. 

 Miljørådet har afholdt affaldsindsamlingsdag.  

Dicte er ved at skrive læserbrev til aviser vedr. affaldssortering.  

  

 

Sag nr. 741 Temamøde: Den gode skolestart 

 
Indledning: Bestyrelsen skal formulere principper for skolestarten på Endrupskolen. Tema-

mødet skal give retningslinjer for disse principper, som skolen arbejder videre 

med, således at de kan vedtages inden kommende skolestart for de nye 0. 

klasser. Som forberedelse kan man fordel læses reflektionsværktøjet nævnt 

under bilag. 

 

 Praksisviden fra skolen 

Marlene og børnehaveklasselederne fortællerom skolestarten, som den 

praktiseres nu. 

 Oplæg 

Camilla laver oplæg omkring generel viden indenfor området og introdu-

cerer gruppearbejde 

 Gruppearbejde 

 Opsamling og konklusioner 

 

Bilag: Reflektionsværktøj 

 Egmont rapport 
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Referat/beslutning:  Temaer:  

 

 Skolestart, når barnet er parat.  

 Særligt fokus på udsatte børn.  

 Sikre en god overlevering mellem SFO og skole. 

Barnet skal trives socialt – og de skal lære. 

Interviewe forældregruppen om skolestarten. 

Set ud fra den sociale og faglige udvikling lærer børnene.  

Det er vigtigt at have en ven.  

Tryghed for børn og forældre. 

Tydelig information om klassedannelse. 

Sikre en god overlevering mellem børnehave og SFO.  

 Sikre en god overgang mellem børnehave og SFO. 

Høre barnets stemme i gruppe/klassedannelse. 

Fokus på at lære skolen at kende.  

 Fokus på færre skift 

 

 Skolen arbejder videre med disse temaer og udarbejder forslag til principper til 

beslutning i bestyrelsen. 

  

 

Sag nr. 741 Temamøde: Skole-hjemsamarbejdet 

 
Indledning: Bestyrelsen skal udarbejde principper for skole-hjemsamarbejdet. Bestyrelsen 

skal derfor indledningsvis drøfte indholdet af disse principper, og om der evt. 

skal tilrettelægges en større proces, hvor klassernes kontaktforældre skal ind-

drages. Skolens ledelse og personale skal også inddrages i processen. 

 

Kompetence: Bestyrelsen 

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning:  Udskydes 

 
 

Sag nr. 742 Dialogmøde med børne- og skoleudvalget 

 
Indledning: Dialogmødet er aflyst. Per Frost stiller sig til rådighed for møde med bestyrel-

sen.  

 

Kompetence: Bestyrelsen 

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning: Bestyrelsen vil gerne invitere Per Frost senere.  

 

  

Sag nr. 743 Meddelelser 

  

 Budgetforlig 

 Status vedr. Covid-19. 

 

Kompetence: Bestyrelsen 

 

Bilag:  
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Referat/beslutning: Der er sat 300.000 kr. af til at forbygge stress og præstationsangst. Det har 

været afprøvet på to skoler i Fredensborg sidste skoleår, men kan nu rulles ud 

på alle skoler.  

  

 9. årgang undervises hjemme i uge 40 (digital undervisning i fuldt skema) pga. 

en elev med positiv Corona-test. Alle elever skal testes to gange, da de betrag-

tes som nære kontakter. Forhåbentlig er alle elever tilbage mandag i næste 

uge.  

 

Finn Drabe går efter 36 år på Endrupskolen på pension pr. 1. februar 2021, 

men går fra i december pga. afvikling af ferie. Der er en ansættelsesproces i 

gang.  

 

 

Sag nr. 744 Evt. 
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Kommende møder: 

    SKB rep. Formøde (8-9) 

 

Tirsdag 29/9 2020 kl. 17.30-20.00   Camilla fredag 25/9 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 

Tirsdag 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 

 

 

Kommende punkter: 

 Bestyrelsen skal udarbejde principper for skole-hjemsamarbejdet. Bestyrelsen skal derfor 

indledningsvis drøfte indholdet af disse principper, og om der evt. skal tilrettelægges en 

større proces, hvor klassernes kontaktforældre skal inddrages. Skolens ledelse og personale 

skal også inddrages i processen. 

 

 Antimobbestrategi 

 

 

 

 

 

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 – mødet er aflyst. 

Mandag 25/1 2021 kl. 16.30-17.30 

Onsdag 28/4 2021 kl. 16.30-17.30 
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