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      Referent: LS 

 

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

  

 

Fraværende:  Stefan, Thomas, Dorthe  

 

 
Sag nr. 753 Godkendelse af referat 

 

Referat/beslutning: Referat. godkendt 

 
   

Sag nr. 754 Godkendelse af dagsorden 

 

Referat/beslutning: Dagsorden godkendt 

 

  

Sag nr. 755 Nyt fra elevråd-miljøråd-rettighedsråd 

 
Indledning:  Rådene orienterer om deres arbejde. 

 

Kompetence: Elevrådet. 

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning:  Elevrådet har holdt møde. Der er drøftet påklædning i skolen; er det helt op til 

eleven selv, hvordan man kan være klædt i skolen? Og hvordan skal det hånd-

teres, hvis en lærer oplever, at en elev er upassende klædt?  

 

Miljørådet venter på Park og Vej, der skal komme og klargøre arealet til biodi-

versitet projektet, så der kan sås. 

  

 

Sag nr. 756 Brugertilfredshedsundersøgelse 2020 

 
Indledning: I foråret blev der gennemført en landsdækkende brugerundersøgelse af folke-

skolen/SFO. Resultaterne er offentliggjort her i efteråret. Fredensborg kommu-

ne klarer sig rigtig flot. På skoleområdet er kommunen nummer 4 af alle lan-

dets kommuner, og indenfor kommunen er Endrupskolen nummer 1. 

  

 Områderne der er spurgt ind til er: undervisningen, barnets trivsel, det gene-

relle samarbejde, skolens indsats mod mobning, skolens ledelse, overgang til 

ungdomsuddannelse og samlet tilfredshed med skolen. På SFO-området er der 

spurgt ind til: Aktiviteterne, personalets indsats for at udvikle børnenes sociale 

kompetencer, indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad, personalets 

håndtering af drillerier og konflikter, personalets indsats for at skabe kontakt 

mellem det enkelte barn og de andre børn og samarbejdet mellem skole og 

SFO. 

  

 Undersøgelsen fremlægges og bestyrelsen kan drøfte undersøgelsen.  

 

Kompetence: Elevrådet. 



Endrupskolens Skolebestyrelse  
 

Onsdag den 2. december 2020 kl. 17.30-19.00 

Med efterfølgende spisning  
 

 2 

 

 

Referat/beslutning:  Fredensborg Kommune er stolt af at være nr. 4 på landsplan. Og Endrupskolen 

er stolt af at være nr. 1 blandt kommunens folkeskoler – og af at SFO ligger i 

den bedste fjerdedel på landsplan.  

Hvis man vil kende detaljer i undersøgelsen, kan man se undersøgelsen på 

uvm.dk på nedenstående link. 

 

Bilag: Fredensborg Brugerundersøgelse 

 https://sim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-

regionaloekonomi/landsdaekkende-brugertilfredshedsundersoegelser-

btu/brugertilfredshedsundersoegelsen-af-folkeskole-og-sfo/ 

  

 

Sag nr. 757 SFO-råd evaluering 

 
Indledning: Som det blev besluttet i Byrådet d. 25.3.2019 skal der være en evaluering af 

SFO-råd. Evalueringen skal fremlægges Børne- og Skoleudvalget. 

 Evalueringen sker med afsæt i SFO-rådenes kommissorium (vedhæftet), her-

under formål med SFO-rådene.  

 

 Formålet med SFO-rådene er, at sikre intentionerne bag budgetforliget om at 

omlægningen til SFO sker med samme pædagogiske kvalitet og at sikre at for-

ældrenes stemme høres i forhold til kontinuitet i den pædagogiske kvalitet i or-

ganisationsforandringen til SFO. SFO-rådets formål er desuden at understøtte 

skolebestyrelsens arbejde.  

 

 Forvaltningen ønsker at høre fra både SFO-råd og skolebestyrelserne med svar 

på spørgsmålene senest d. 27. januar 2021. 

 

Spørgsmål til skolebestyrelserne: 

 Hvordan oplever I, at SFO-rådet har spillet ind i forhold til kvalitetsudvikling 

mv. i SFO? 

 

 Hvilken betydning oplever I, at SFO-rådet har haft for samarbejdet mellem 

SFO og forældre?  

 

 Hvilken betydning oplever I, at SFO-rådet har haft for samarbejdet mellem 

SFO og skole? 

 

 Hvordan oplever I samarbejdet mellem skolebestyrelsen og SFO-rådet? 

 

 Bidrager SFO-rådet til en kvalificering af skolebestyrelsens behandling af 

SFO relaterede spørgsmål? 

 

 Hvordan har I organiseret jeres tilsyn med SFO? 

 

 I hvilken grad har SFO-rådene været inddraget som aktive medspillere i ud-

arbejdelse af den obligatoriske mål- og indholdsbeskrivelse for SFO? 

 

 Har I det ønskede udbytte af rådet? Hvis I ikke, hvad kunne så give jer det?  

 

 Har I andre betragtninger til evaluering af SFO-rådet?  

https://sim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/landsdaekkende-brugertilfredshedsundersoegelser-btu/brugertilfredshedsundersoegelsen-af-folkeskole-og-sfo/
https://sim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/landsdaekkende-brugertilfredshedsundersoegelser-btu/brugertilfredshedsundersoegelsen-af-folkeskole-og-sfo/
https://sim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/landsdaekkende-brugertilfredshedsundersoegelser-btu/brugertilfredshedsundersoegelsen-af-folkeskole-og-sfo/


Endrupskolens Skolebestyrelse  
 

Onsdag den 2. december 2020 kl. 17.30-19.00 

Med efterfølgende spisning  
 

 3 

 

 

 

 

Kompetence: Bestyrelsen 

 

Bilag: SFO-råd kommissorium 

 

Referat/beslutning: Det opleves, at kvaliteten af SFO er bevaret efter, at det gik fra Fritidshjem til 

SFO.  

SFO-rådet har behandlet indholdsbeskrivelsen for SFO.  

 SFO oplever at være tæt på, hvordan det går i SFO´en.  

Mødeaktiviteten er drøftet, der holdes tre møder om året.  

SFO-rådet har ikke fyldt på skolebestyrelsesmøderne, hvilket tolkes som posi-

tivt, da SFO-rådet til enhver tid kan sætte punkter på skolebestyrelsens dags-

orden.  

 

 Høringssvar er vedlagt referatet. 

  

Sag nr. 758 Lukkedage 2021 

 
Indledning: SFO skal holde lukket 1 uge i sommerferien og 5 øvrige dage, som kan lægges 

efter vedtagelse i bestyrelsen. 

 

 Det foreslås, at disse 5 dage lægges ens i Fredensborg by i daginstitutioner og 

SFO således: 

 

 14. maj (dagen efter Kristi Himmelfartsdag) 

 27.-30. december (dagene mellem jul og nytår) 

 

Kompetence: Bestyrelsen 

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning: Bestyrelsen vedtager forslaget. 

 

 

Sag nr. 759 Covid-19 - orientering 

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

 

Kompetence: Ledelsen 

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning: 8. årgang har været hjemsendt i tre dage pga. to smittede elever. Eleverne 

blev undervist digitalt. Der er en enkelt smittet i personalegruppen, men flere 

der har måttet undervise hjemmefra, fordi de er eller har været nære kontak-

ter.   

 

 Som reglerne er lige nu, må man som nær kontakt komme tilbage efter negativ 

fjerdedagstest.  
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Sag nr. 760 Tema: Skole/hjem-samarbejdet 

 
Indledning: Skolen skal i gang med at formulere principper for skole/hjem-samarbejdet. 

Der er igangsat en proces på skolen, hvor skolen er ved at indsamle data fra de 

enkelte årgange om årgangenes konkrete skole/hjem-samarbejde, og hvor år-

gangene ser det fungerer godt og hvor der kan udvikles på form/indhold. 

 

 Bestyrelsen skal i den forbindelse drøfte: 

- Hvad skal det gode skole/hjem-samarbejde kunne?  

- Hvornår opleves det gode skole/hjem-samarbejde? 

- Skal en bredere kreds af forældre inddrages i processen, og i givet fald 

hvordan? 

 

Kompetence: Bestyrelsen kan vedtage principper 

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning: Der er et ønske om, at temaet kan drøftes bredere med alle kontaktforældrene  

på skolen.  

 

 Skole/hjem-samarbejdet er bredt og spænder over alt fra kontaktforældre, 

samtaler, forældremøder, arrangementer, løbende kontakt både på skrift og 

mundtligt, indsatser om børn, indsatser om klasser, deltagelse i undervisning, 

forældrebank, ugeplaner til Aula.  

 

Processen skal ende med en beskrivelse af skole/hjem-samarbejdet på En-

drupskolen: Sådan samarbejder vi mellem skole og hjem på Endrupskolen. 

 

 Punktet drøftes på et kommende SKB-møde, hvor der beskrives en inddragen-

de proces.   

  

  

Sag nr. 761 Meddelelser 

  

Indledning: Ansættelse af ny skoleleder 

 

Kompetence:  

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning: Der er en ansættelsesproces i gang. Der er holdt første runde samtaler, anden 

runde samtaler holdes den 9. december.  

 

 

Sag nr. 762 Evt. 

 
  

Sag nr. 763 Personalesag – lukket møde 

  

Punkter kommende møde: 

- Forebyggelse af stres og præstationsangst i udskolingen 
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Kommende møder: 

    SKB rep. Formøde (8-9) 

 

Onsdag 3/12 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: 

 

 Antimobbestrategi 

 Forebyggelse af stres og præstationsangst i udskolingen 

 Skole/hjem-samarbejdet 

 

 

 

 

 

SFO-råd: 

Forældre: 

 

Tora Kristiane Lasthein Ribers 

Mette Ea Schou-Friis  

Camilla Tanja Fiksak Petersen 

Formand: Thomas Stockmarr 

 

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 

 

 

 

 

 

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

