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Godt nytår. 

 
Vi glæder os til at byde velkommen til ny skoleleder Helle Toftekær 1. februar 2021. Hun kommer 

og hilser på Vibe, Lene og Marlene den 18. januar 2021. 

 

 
Sag nr. 764 Status på Corona og nødundervisning 

  

Indledning: Der er indkaldt til ekstraordinært SKB møde 11. januar 2021 for at give en sta-

tus på Corona situationen på Endrupskolen. 

 

Referat/beslutning: Status på nødundervisningen 

 Alle team er kommet godt fra start. Der er blevet brugt en del tid på at få ske-

maerne i udskolingen til at passe med faglærere på tværs, det er ved at være 

på plads. Online-undervisningen fungerer på 5.-9. årgang. 3.-4. er godt i gang, 

2. årg. har taget fat på at mødes på Teams. Alle årgange får undervisning i fuld 

fagrække så vidt muligt. Der er opmærksomhed på at nå hele fagrækken.  

 
Der er i disse uger max 25 børn i nødundervisning. Nødundervisningen vareta-

ges af en lærer og en skolepædagog mellem 8-13. Derefter er det SFO-

personalet, der overtager pasningen. Alle børn og voksne er i faste grupper.  

 

Forældrene melder tilbage at deres indtryk er, at lærerne er langt bedre forbe-

redt denne her gang sammenlignet med foråret. Der er positive tilbagemeldin-

ger fra forældre. Lærerne roser elevernes engagement. Der er opmærksomhed 

på elevernes trivsel, det kan være svært for eleverne at være så isolerede, og 

at nogle elever måske ikke fortæller, at det er svært. 

 

Thomas spørger ind til, hvordan vi klarer de digitale udfordringer. Der er stor 

forskel på hvordan udstyret er på de forskellige skoler i kommunen. På En-

drupskolen er der opmærksomhed på, at alle elever har noget, der virker. 6. 

årgang har fx lige fået nye bærbare. Der er et klassesæt med computere pr. 

årgang. 0. årgang har iPads. 

 

Martin lægger op til, at der bliver samlet ind til en fælles gave og en hilsen til 

Finn. De havde håbet, at der var en reception.  

 

Vi gemmer punktet med budget til det første møde, når Helle er startet. 

 

Eleverne i skolebestyrelsen giver udtryk for, at det er vanskeligt at sidde stille 

så mange timer foran en skærm uden at bevæge sig. Der er ønske om mere 

bevægelse i løbet af dagen.  

 


