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      Referent: Lene 

 

Til stede:  Nicolai, Stefan, Camilla, Martin, Thomas, Dicte, Charlotte, Vibe, Marlene, 

 Inge Lise, Helle og Lene   

  

 

Fraværende:  Torben, Dorthe, Ida  

 

 

 
Sag nr. 784 Godkendelse af referat 

 

Referat/beslutning: Godkendt 

 
   

Sag nr. 785 Godkendelse af dagsorden 

 

Referat/beslutning: Godkendt 

 

  

Sag nr. 786 Nyt fra elevråd-miljøråd-rettighedsråd 

 

Indledning:  Rådene orienterer om deres arbejde. 

 

Kompetence: Elevrådet 

  

Referat/beslutning: Der er givet 4.000 kr. til elevrådet til en trivsels-indsats i forbindelse med  

Corona. Pengene skal bruges inden sommerferien. Elevrådet holder møde med 

Anne. 

 

 Rettighedsrådet er i fuld gang med Operation Genstart af UNICEF Rettigheds-

skole, så vi kan blive certificeret inden sommerferien. Der planlægges en mar-

kering. Bl.a. er eleverne i Rettighedsrådet optaget af et løb, der skal samle ind 

til vacciner gennem UNICEF. Skolebestyrelsen bakker op om indsamlingen.  

 

 

Sag nr. 787 Status vedr. yderligere skoleåbning - orientering 

 
Indledning: Kort status om de beslutninger, der ligger bag genåbningen 

 Retningslinjer fra Ministeriet 

 Info om hold for særligt sårbare elever 

 

Kompetence: Ledelsen 

 

Referat/beslutning:  Der har ikke været smittetilfælde på Endrupskolen siden genåbning.  

 

 Vi arbejder under nye retningslinjer ca. hver 14. dag. Vi håber, at næste gang, 

der sker ændringer, er det fuld genåbning. Lige nu er det næsten almindelig 

skoledag for 0.-4. årgang. 80 % for 9. årgang og 50 % for 5.-8. årgang og fra 

denne uge med fremmøde til udeundervisning hver anden uge i ca. 6 timer. 

Her er der fokus på fællesskabet. Online-undervisningen går godt, og lærerne 

er kreative.  
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Lige nu er det ikke muligt at gennemføre arrangementer med primært socialt 

formål. Det betyder, at eleverne kan se deres klassekammerater hver uge. 

Udeundervisningen kan omlægges til online-undervisning, hvis vejret ikke tilla-

der at være ude. 

  

 Skolen har gennem hele perioden haft et hold for sårbare elever. Lærerne er 

opmærksomme på, hvem der kan have behov for at komme på skolen på et lil-

le hold. Det er et samarbejde mellem skole og hjem. Der er også forældre, der 

henvender sig. Lige nu er behovet ikke stort.  

 

 Endrupskolen har nu to Corona podestationer to gange om ugen med test af 

150 personer pr. gang. Oplevelsen er, at det fungerer rigtig fint.  

  

 

Sag nr. 788 Nyt fra skolen - orientering 

 

Indledning: Fokuspunkter på skolen 2021 

 Nyt fra afdeling 3 

 Info om nyansættelser – samtaler 

  Sortering af skrald på skolen og i hele kommunen – Endrupskolen, pilotskole 

  

Kompetence: Ledelsen 

 

Referat/beslutning: Der er udarbejdet Årsplan til forvaltningen med udgangspunkt i Direktionens 

Ledetråde. Den skoleplan, der skal udarbejdes i forbindelse med A20 er under 

udarbejdelse. Fokuspunkter i årsplan og skoleplan 21/22 er bl.a.:  

 

 UNICEF Rettighedsskole (børns stemme og medbestemmelse) 

 UNESCO / verdensmål / bæredygtighed 

 Teknologiforståelse og IT – kompetencer i det 21. århundrede, udvikling 

af makerspace 

 Science certificering (talenthold) 

 

Nyt fra specialklasserækken (afd. 3) v/ Vibe: I specialklasserækken går børn 

fra hele Fredensborg Kommune. Der går pt. 35 elever. Det er børn, der kogni-

tivt er testet til at have generelle indlæringsvanskeligheder. Kognitiv forsinkelse 

i udviklingen kan både udfordre fagligt, socialt og personligt. Der bliver arbej-

det hele vejen rundt om eleven. Eleverne er inddelt i fire grupper, som i år er: 

(2.-4. årgang, 5.-6. årgang, 7.-8. årgang og 9.-10. årgang). 

 

Eleverne indgår i undervisning og aktiviteter på almenrækken, når det giver 

mening for den enkelte elev. Eleverne indgår i elevråd og rettighedsråd og sko-

lens traditioner og fælles arrangementer.  

 

Der er tre elever, der i år går til afgangsprøver.  

 

Der er tilknyttet en UU-vejleder til afd. 3. Der er et tæt samarbejde med elev, 

forældre og lærere.  

 

Børnene har været i skole i hele Corona-perioden, både lærere og elever ople-

ver, at de er heldige.  

 

Der er to stillinger til besættelse efter sommerferien. En lærer går på pension 

og en lærer er flyttet.  
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Endrupskolen er blevet kontaktet af forvaltningen og bliver pilotskole for af-

faldssortering. Interessen for Endrupskolen som pilotskole er opstået pga. En-

drupskolens arbejde med miljøråd og bæredygtighed. 

 

 

Sag nr. 789  Udearealer – orientering og drøftelse 

 

Indledning: Vi er desværre generet af, at der ligger skrald på vores udearealer efter week-

ender og ferier. Vi ønsker at inddrage skolebestyrelsen i forslag til handlinger. 

 

Kompetence: Skolebestyrelsen   

 

Referat/beslutning: Personalet på Endrupskolen begynder mange dage med at rydde op efter unge 

mennesker, der opholder sig på skolens område efter lukketid og efterlader 

skodder, glasskår, snusposer, joints mv.  

 

 Vi talte om forskellige tiltag: nudging, flere skraldespande, skilte, videoer lavet 

af de unge. Hvad gør andre skoler? Man må gerne være på området, der appel-

leres til god opførsel.  

 

  

Sag nr. 790 Lejrskoleprincipper godkendes 

 
Indledning: Godkendelse af principper for lejrskoler på Endrupskolen  

 (punkt fra sidste møde) 

 

Kompetence: Ledelsen v/Lene 

 

Bilag: Principper for lejrskoler på Endrupskolen 

  

Referat/beslutning:  Lejrskoleprincipperne godkendes.  

 

 

Sag nr. 791 Valg af suppleanter til skolebestyrelsen 

 
Indledning: Vi skal have klarhed over skolebestyrelsens sammensætning frem til næste 

bestyrelsesvalg. Vi skal undersøge, om vi har brug for flere suppleanter til be-

styrelsen inden da. 

 

Kompetence: Skolebestyrelsen 

 

Bilag: 

  

Referat/beslutning:  Charlotte træder ud af bestyrelsen til sommer, og derfor er der en ledig plads 

frem til næste skolebestyrelsesvalg om et år. Alle suppleanter er allerede i spil.  

Nicolai overtager Charlottes plads i Rettighedsrådet.  

 

Der skal skrives ud til alle skolens forældre vedr. valg af medlem og suppleant 

til skolebestyrelsen. 
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Sag nr. 792 Ansøgning om nedsat skoledag 

  

Indledning: Der er ansøgningsfrist for forkortet skoledag d. 1. juni 2021.  

 

Kompetence: Ledelsen v/Helle 

 

Bilag: Ansøgning for indskoling og mellemtrin og specialklasserække.  

 

Referat/beslutning: Skolebestyrelsen bakker op ansøgningen for indskoling, mellemtrin og special-

klasserække.  

  

 Der har efter bestyrelsesmødet været en debat om muligheden for at drøfte en 

evt. afkortelse af skoledagen i udskolingen inden den 1. juni, hvor fristen for 

ansøgningen til forvaltningen ligger. 

 

Helle har kontaktet Finn, hvor det blev oplyst, at punktet havde været drøftet i 

bestyrelsen i juni 20. I referatet fra mødet står der: 

  

 ”Jf. Bilag. Der søges om kortere skoledag for indskoling, mellemtrin og udsko-

ling. Fastholdelse af skoledagens længde i udskolingen blev drøftet. Erfaringer 

fra perioden med COVID-19 om organiseringen af undervisningen, bl.a. mere 

fleksible skemaer, flere fagdage og den anderledes skoledag inddrages i plan-

lægningen af det kommende skoleår. Det er sat på dagsordenen efter sommer-

ferien, når vi forhåbentlig igen må mødes til pædagogisk udvikling. Punktet 

drøftes på Skolebestyrelsesmøde i kommende skoleår, hvor afdeling 2 er en del 

af drøftelsen og udviklingen.” 

 

 Efter mødet 28/4: 

 

 Vi har via mails i Aula drøftet at udarbejde et årshjul for bestyrelsens arbejde, 

så vi fremover kan imødegå, at temaer bliver drøftet i tide. I denne sammen-

hæng har Corona-situationen i høj grad spillet ind, da man på skolen ikke har 

haft mulighed for at drøfte kortere skoledage med lærerne i udskolingen. Vi er 

så langt med planlægningen af det kommende skoleår, at det ikke er muligt at 

nå en inddragende proces med afdeling 2 samt at indtænke en ny struktur i vo-

res pædagogiske praksis. 

  

 

 

Sag nr. 793 Eventuelt 

 

 

Kommende møder: 

    SKB rep. Formøde (8-9) 

 

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 SKB mødet 2. december 2020) 

 Mobiltelefoner 

 Bevægelse i skolen 
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SFO-råd 

 

Forældre: 

Tora Kristiane Lasthein Ribers 

Mette Ea Schou-Friis  

Camilla Tanja Fiksak Petersen 

Thomas Stockmarr (formand) 
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