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      Referent: LS 

 

Til stede:  Stefan, Thomas, Martin, Charlotte, Dorthe, Marlene, Inge Lise, Torben, Dicte, 

Ida, Finn og Lene.  

  

 

Fraværende:  Nicolai  

 

 
Sag nr. 745 Godkendelse af referat 

 

Referat/beslutning: Til punkt 741 tilføjes: Fokus på færre antal skift og til punkt 742 tilføjes: Besty-

relsen vil gerne invitere Per Frost senere. 

 
   

Sag nr. 746 Godkendelse af dagsorden 

 

Referat/beslutning: Godkendt 

 

  

Sag nr. 747 Nyt fra elevråd-miljøråd-rettighedsråd 

 
Indledning:  Rådene orienterer om deres arbejde. 

 

Kompetence: Elevrådet. 

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning:  Der er møde i morgen i elevrådet. Der arbejdes med en årgangsopdelt elev-

rådsdag for udskolingen, der handler om elevrådets arbejde, så klasserne får 

indblik i elevrådets arbejde.  

 

Miljørådet er optaget af projekt med Verdensmålshave på plænen bag skolen 

ved hallen med fokus på biodiversitet. Der er blevet leveret stammer fra træer 

fældet i Dronnings Ingrids anlæg foran Fredensborg Slot. Klasserne/Lærerne 

inviteres til at inddrage projektet i undervisningen. 

  

 

Sag nr. 748 Temamøde: Den gode skolestart 

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

ste temamøde i bestyrelsen blev der formuleret retningslinjer for disse princip-

per, som skolen har arbejdet videre med, således at de kan vedtages inden 

kommende skolestart for de nye 0. klasser. Bestyrelsen skal tage stilling til for-

slag til principper for skolestart på Endrupskolen.  

 

Bilag: Forslag til principper for skolestart på Endrupskolen 

 

Referat/beslutning:  Skolen udarbejder folder/informationsbrev, der beskriver mere konkret, perio-

den er fra marts til skolestart.  

 

 Udkast til Principper for skolestart blev drøftet. Med tilføjelser godkendes prin-

cipperne: De reviderede principper udsendes med referatet.     
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Sag nr. 749 Covid-19 - orientering 

 
Indledning: Der gives en orientering og status vedrørende Covid-19.  

 

Kompetence: Ledelsen 

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning: Der er skrevet ud til alle forældre, at børn skal afleveres og afhentes udenfor 

klasser og garderober.  

 

Skole/hjem-samtaler gennemføres med afstand og med henstilling til, at der 

kun deltager en forælder fra hver husstand sammen med barnet.  

 

 Lærere/pædagogerne må bære visir i undervisningen.  

 

Der har ikke været nye udbrud af COVID-19 siden 9. årgang var hjemsendt 

pga. et enkelt tilfælde før efterårsferien. 

 

Elever undervises som udgangspunkt klassevis, men må fortsat være sammen 

med elever fra samme årgang i nødvendig holddannelse som idræt, valgfag og 

lignende. Eleverne holder udendørs frikvarterer sammen på årgangen. 

  

Finn sender retningslinjer til bestyrelsen vedr. sociale arrangementer: 

 

 Kan forældre afholde sociale arrangementer?  

 

 Myndighederne anbefaler, at der ikke planlægges og afholdes private arrange-

menter som fx klassefester, fødselsdage, lejrture mv. Dette gælder også, selv- 

om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.  

 

 Kan børn og unge se hinanden i mindre grupper?  

 

 Børn og unge kan lege og ses med deres venner. Børn og unge skal lige som 

voksne søge at begrænse den sociale omgang med andre, både når det gælder, 

hvor mange vi samles, hvor længe vi er sammen, og hvor mange forskellige 

personer vi mødes med. Der er ikke nogen konkret anbefaling om et bestemt 

antal personer, man kan se. 

   
 

Sag nr. 750 Dagsorden til kommende møde 

 
Indledning: På sidste møde nåede bestyrelsen ikke at behandle temaet Skole-

hjemsamarbejdet. Bestyrelsen skal tage stilling til indholdet på et kommende 

temamøde.  

 

Kompetence: Bestyrelsen 

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning: Skole/hjem-samarbejde er tema på det næste møde. Hvad skal det gode sko-

le/hjem-samarbejde kunne? Hvornår opleves det gode skole/hjem-samarbejde? 
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Sag nr. 751 Meddelelser 

  

Indledning: Sprogpiloter, Ny legeplads, Ansættelse af ny skoleleder 

 

Kompetence:  

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning: I øjeblikket er Fredensborg Kommunes Sprogpiloter på Endrupskolen og under-

viser elever med behov for kursus i forbindelse med deres læseudvikling. Der 

deltager elever fra 2.-6. årgang.  

 

Legeredskaberne i Gård 2 er fjernet pga. råd. Der er en proces i gang med ind-

hentning af tilbud på et nyt. Elevrådet har været inddraget. Der planlægges 

med, at der står et nyt legestativ i foråret.  

 

Ansættelsesudvalget er i gang med udarbejdelse af stillingsopslag i forbindelse 

med ansættelse af ny skoleleder. Finn går på pension pr. 1. februar 2021. Stil-

ling slås op den 30/10 med ansættelse pr. 1. februar.  

 

 

Sag nr. 752           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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