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      Referent: Lene 

 

Til stede:  Charlotte, Thomas, Nicolai, Dicte, Ida, Inge Lise, Stefan, Helle og Lene 

  

 

Fraværende:  Martin, Torben, Dorthe, Camilla 

 

 
Sag nr. 794 Godkendelse af referat 

 

Referat/beslutning: Referat godkendt. 

 
   

Sag nr. 795 Godkendelse af dagsorden 

 

Referat/beslutning: Dagsorden godkendt. 

 

  

Sag nr. 796 Nyt fra skolen v/ledelsen 

 

Indledning:  Helle og Lene informerer om ansættelser, status efter fuld genåbning, info om 

hvordan lærerne vurderer opstarten er gået mhp. trivsel og faglighed på år-

gangene. Herunder politisk udmelding om større frihedsgrader til skolerne det 

kommende år. 

 

Kompetence: Ledelsen 

  

Referat/beslutning: Der er ansat tre nye lærere til Endrupskolen pr. 1. august 21. Eva Egeberg er 

ansat som dansklærer på 1. årgang. Der er desuden ansat to lærere til afdeling 

3.  

 

Skolen har fået penge fra Undervisningsministeriet til trivselsfremmende aktivi-

teter inden sommerferien. Der er trivselsaktiviteter for 6.-8. årgang d. 24/6, 

som er en streetdag med instruktører udefra. Alle andre årgangsteam har valgt 

en tur, som de har været på med klasserne, bl.a. bondegårdstur, klatretur og 

kanotur. 

 Fagligt ser udskolingslærerne, at eleverne klarer sig godt fagligt og er kommet 

godt tilbage efter hjemsendelsen.  

I indskolingen oplever lærerne, at de er tæt på eleverne, og at der med de eks-

tra resurser er mulighed for at følge op på fællesskabet og den enkelte elev.  

 Alle er fortrøstningsfulde omkring den faglige progression.  

 Helle informerede om udmeldingen om større frihedsgrader til skolerne i det 

kommende skoleår. 

 

 

Sag nr. 797 Årshjul for bestyrelsens arbejde 

 
Indledning: Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde, ønsker bestyrelsen og ledelsen at udar-

bejde et årshjul for årets møder. Bilag med forslag til datoer for det kommende 

års arbejde fremsendes inden mødet. 
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Kompetence: Bestyrelsen og ledelsen 

 

Referat/beslutning:  Temaer, der tages op i det kommende skoleår: Skole/hjemsamarbejdet, Tek-

nologi i skolen. Forebyggelse af stress og præstationsangst i udskolingen (med 

input udefra) evt. med deltagelse af udskolingslærere. Bevægelse i skolen 

(med input udefra) evt. med deltagelse fra elevrådet. 

  

Korte møder: Budget. Antimobbestrategi. Mobiltelefontelefoner. SKB-valg 22.  

 

 

Sag nr. 798 Tildeling af klasser for det kommende år til bestyrelsesmedlemmer 

  

Indledning: Forslag om at fordele klasserne bedre mellem bestyrelsesmedlemmer og for-

slag om, at man ikke er bestyrelseskontakt for eget barns klasse? 

 

Kompetence: Bestyrelsen 

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning: På det første møde i det nye skoleår beskrives skolebestyrelsesmedlemmets 

opgave/rolle som repræsentanter for årgangene. Hvilke forventninger er der til 

bestyrelsesmedlemmets deltagelse på forældremøder? Der er valg i foråret 22, 

det er vigtigt, at der skabes opmærksomhed omkring skolebestyrelsesarbejdet, 

så der er nye forældre, der finder interesse for skolebestyrelsesarbejdet. 

 

 Forældrerepræsentanter 21/22: 

0. årgang: Stefan 

1. årgang: Nicolai 

2. årgang: Camilla 

3. årgang: Stefan 

4. årgang: Martin 

5. årgang: Camilla 

6. årgang: Nicolai 

7. årgang: Martin 

8. årgang: Thomas 

9. årgang: Thomas  

Afd. 3: Dorthe 

 

 

Sag nr. 799 Meddelelser 

  

Indledning:  

 

Kompetence:  

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning:  Torsdag kommer Christian Bindslev fra Unicef for at certificere Endrupskolen 

som Rettighedsskole. Der er lavet et program for dagen. Klasserne har bidraget 

med plakater og taler, der er filmet. Christian får overrakt det flotte beløb, der 

blev samlet ind ved Moovathon.  
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Sag nr. 800 Eventuelt 

 

 

 

 

SFO-råd: 

Forældre: 

 

Tora Kristiane Lasthein Ribers 

Mette Ea Schou-Friis  

Camilla Tanja Fiksak Petersen 

Formand: Thomas Stockmarr 
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