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      Referent: Lene 

 

Til stede:  Nicolaj, Thomas, Camilla, Charlotte, Helle, Marlene, Ida, Inge Lise, Stefan,  

Martin, Dicte, Thomas, Lene 

  

 

Fraværende:  Dorthe  

 

 

 
Sag nr. 773 Godkendelse af referat 

 

Referat/beslutning: Referat godkendt. 

 
   

Sag nr. 774 Godkendelse af dagsorden 

 

Referat/beslutning: Dagsorden godkendt. 

 

  

Sag nr. 775 Nyt fra elevråd-miljøråd-rettighedsråd 

 

Indledning:  Rådene orienterer om deres arbejde. 

 

Kompetence: Elevrådet 

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning: Der er holdt elevrådsmøde i det store elevråd. Stemningen er, at eleverne er 

tilfredse med undervisningen, men trætte af at sidde derhjemme; de savner 

hinanden og deres lærere.  

 

 

Sag nr. 776 Forventningsafstemning – skolebestyrelsen og ny skoleleder 

 
Indledning:  Ny skoleleder Helle giver et lille oplæg om forventninger til samarbejdet med 

skolebestyrelsen.  

 

 Skolebestyrelsen drøfter, hvilke elementer I ønsker at tage med i det fortsatte 

samarbejde, og hvilke elementer I eventuelt ønsker ændret. 

 

Kompetence: Ledelsen v/Helle og bestyrelsen 

 

Referat/beslutning:  Helle lægger op til åbenhed, dialog og samarbejde.  

 At der er fokus på hele skolen.  

Skolebestyrelsen byder Helle velkommen til Danmarks bedste skole.  

Der er et godt samarbejde mellem ledelsen og skolebestyrelsen. Der er god 

stemning.  

 Der lægges vægt på hurtig vej fra ord til handling. 

Bestyrelsen bruger uenigheder konstruktivt.  
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 Det er givende med de længere tema-møder. Disse møder genoptages, når vi 

igen må mødes fysisk. Der kan evt. holdes fast i de kortere online-møder efter 

Corona. 

 

 

Sag nr. 777 Status på skolen – ”lille” genåbning den 8/2 

 

Indledning: Eleverne fra 0.-4. klasse er tilbage på skolen og i SFO. Orientering om hvordan 

det går, og hvilke prioriteringer vi har foretaget i samarbejde med personalet. 

 

Kompetence: Ledelsen /v Helle, Lene og Marlene 

 

Referat/beslutning:  Skole 

 Alle børn og lærere/pædagoger er kommet godt tilbage, og alle er glade for at 

komme tilbage. Børnene er særligt glade for at være kommet tilbage til klassen 

fremfor til små hold som i foråret. At alle klasser har været på Teams med de-

res klassekammerater og lærere, mens de var derhjemme, det har betydet en 

oplevelse af ikke at have været langt væk fra hinanden. Der er to voksne på al-

le klasser, hvilket giver mulighed for holddeling. Alle skolens lokaler er taget i 

brug, så klasserne kan holdes adskilt. I uge 6 var der fuldt fokus på fællesskab 

og trivsel og på at komme tilbage.  

 

SFO 

 Også på SFO er børnene i egen klasse med to voksne på hver klasse, hvilket 

giver mulighed for at børnene kan opholde sig både udendørs og indendørs, 

uden at alle skal det samme.   

 

 Personalet på skolen og SFO kan blive testet på skolen to gange om ugen.  

  

 Skolens ledelse er optaget af, hvordan vi tager bedst muligt imod 5.-9. årgang, 

når de kommer tilbage. Hvor skal der sættes fokus, både fagligt og socialt? 

Hvilke resurser er der brug for?  

 

 Der er skruet op for uddannelsesvejledningen. 

 

 

Sag nr. 778  Budget for 2021 - skole og SFO 

 

Indledning: Gennemgang af budget 2021 udarbejdet af Finn Drabe v/Helle 

 

 Gennemgang af budget for SFO v/Malene 

 

Kompetence: Helle og Marlene 

 

Bilag: Budgetbilag fremsendes efterfølgende – senest fredag  

 

Referat/beslutning: Budget for skole og SFO blev gennemgået og godkendt. 

 

 

  

Sag nr. 779 Lejrskoleprincipper godkendes 

 
Indledning: Gennemgang af principper for lejrskoler på Endrupskolen  

 

Kompetence: Lene 
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Bilag: Principper for lejrskoler på Endrupskolen 

  

Referat/beslutning:  Der tilføjes tydeligere generel målsætning. Principperne godkendes med tilfø-

jelsen på det næste møde.  

 

 

Sag nr. 780 Sygdom og fravær (elever) – gennemgang og orientering 

 
Indledning: Kort gennemgang af skolens retningslinjer for sygdom og fravær. 

 

Kompetence: Lene 

 

Bilag: Sygdom og fravær (elever) 

  

Referat/beslutning:  Der er orienteret omkring vejledning: ”Sygdom og fravær”. Vejledningen ligger 
på skolens hjemmeside under menupunktet Vores skole  Principper. 

 

 

Sag nr. 781 Ekstra punkt til orientering om evt. mere åbning af skolen mv. 

 
Indledning: Nicolai og Helle var ved formødet enige om, at vi skal have dette punkt på 

dagsordenen, så vi kan drøfte de nyeste meldinger om evt. yderligere åbning af 

skolen. 

 

Kompetence: Ledelsen 

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning:  Der er nu lukket op for, at en lærer på 5.-9. årgang kan mødes til korte uden-

dørs møder i faste trivselsgrupper på op til 4 elever. Det er der brug for, og læ-

rerne er glade for denne mulighed. Det er udfordrende for både elever og lære-

re fortsat at være derhjemme. Det går godt med undervisningen, men alle er 

ved at være skærm-trætte.  

 

 

Sag nr. 782 Meddelelser 

  

Indledning:  

 

Kompetence:  

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning:   

 

 

Sag nr. 783 Eventuelt 
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Kommende møder: 

    SKB rep. Formøde (8-9) 

 

Onsdag 28/4 2021 kl. 17.00-20.00  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 (i fortsættelse af temaet på SKBmødet 2. december 2020) 

 Bevægelse i skoledagen med fokus på udskolingen 

 Mobilpolitik 

 

Punkterne tages op, når møder igen kan afholdes fysisk. 

 

 

 

 

SFO-råd: 

Forældre: 

 

Tora Kristiane Lasthein Ribers 

Mette Ea Schou-Friis  

Camilla Tanja Fiksak Petersen 

Formand: Thomas Stockmarr 

 

Onsdag 28/4 2021 kl. 16.30-17.30 
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