
Endrupskolens Skolebestyrelse  
 

Referat fra møde mandag den 23. august 2021 kl. 17.30-19.00 

i mødelokalet 
 

 1 

 

  

 

      Referent: Lene 

 

Til stede:  Nicolai, Torben, Martin, Dicte, Ida, Helle, Thomas, Marlene, Annette, Lene,  

 Camilla (på skærm).  

  

 

Fraværende:  Stefan 

 

 
Sag nr. 801 Godkendelse af referat 

 

Referat/beslutning: Referat er godkendt 

 
   

Sag nr. 802 Godkendelse af dagsorden 

 

Referat/beslutning: Punktet om skolebestyrelsens rolle på forældremøder inddrages under punktet 

om Endrupdagen.  

 

  

Sag nr. 803 Årshjul for bestyrelsens arbejde 2021/2022 

 

Indledning:  På det sidste møde før sommerferien startede vi en drøftelse af indhold på 

årets møder. (Se bilag) 

 

 Vi skal færdiggøre årshjulet, så vi har et godt udgangspunkt for årets møder. 

 

Kompetence: Bestyrelsen og ledelsen  

  

Referat/beslutning: Årshjul for bestyrelsens arbejde 2021-2022 blev drøftet og danner rammen for 

skolebestyrelsens møder.  

 

 Skolebestyrelsesmedlemmerne deltager i formøderne på skift og er ordstyrere 

på skift. Møderne ligger om morgenen kl. 8-9; de kan desuden afholdes på te-

lefon. 

 

 Helle tager stilling til, om lærerrepræsentant og elevrepræsentant skal deltage i 

formøderne.  

 

 

Sag nr. 804 Øgede frihedsgrader til folkeskolen, herunder konvertering af under-

støttende undervisning til holdtimer 

 
Indledning: Regeringen har vedtaget regler for øgede frihedsgrader til skoler i skoleåret 

2021/2022. Helle har drøftet dette med udskolingslærerne, og der er stor op-

bakning til at omlægge UUV til holdtimer. Det betyder en kortere skoledag i ud-

skolingen, men til gengæld to lærere på i flere fagtimer. På baggrund af besty-

relsens drøftelse på det ekstraordinære møde i maj, ønsker skolen at afprøve 

dette tiltag. Der skal være en tæt opfølgning på, hvordan det forløber. 

 Erfaringer fra dette kan indgå i bestyrelsens kommende behandling af en evt. 

ansøgning om afkortning af skoledagen i skoleåret 2022/2023 for udskolingen. 
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Kompetence: Bestyrelsen og ledelsen 

 

Referat/beslutning:  Skolebestyrelsen bakker op om kortere dage i udskolingen. Den understøttende 

undervisning omlægges til to-lærertimer på 7.-9. årgang. Indskoling og mel-

lemtrin har i forvejen forkortet skoledag, og der er derfor ikke ændringer her.  

 

 Den ordning, der kører i dette skoleår med holdtimer i udskolingen, kan efter 

evaluering ansøges for kommende skoleår.  

 

 Skolelederne på skolerne i Fredensborg har fælles besluttet, at der fortsat ud-

arbejdes elevplaner i Meebook.  

 

 Ønskes der mere viden om de øgede frihedsgrader, kan der læses mere i BSU-

referaterne på Fredensborg Kommunes hjemmeside. 

 

   

Sag nr. 805          Endrupdagen lørdag den 4/9 2021 

  

Indledning: Planlægning af bestyrelsens rolle på Endrupdagen med udgangspunkt i tidligere 

års erfaringer. 

 

Kompetence: Bestyrelsen 

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning: Skolebestyrelsen møder ind og modtager kager til kagekonkurrencen og kårer 

årets kager. Skolebestyrelsen sørger for kategorier og præmier.  

 

 

Sag nr. 806 Meddelelser 

  

Indledning:  

 

Kompetence:  

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning: Der er landsmøde i Skole og Forældre den 19. og 20. november. Der kan del-

tage to repræsentanter fra Endrupskolens skolebestyrelse. Der er tilmeldings-

frist 30. september. Camilla sender link videre til skolebestyrelsen. Hvis der er 

skolebestyrelsesmedlemmer, der vil deltage gives der besked til Camilla.  

 

 Camilla ønsker at træde ud af SFO-rådet. Hvem fra skolebestyrelsen overtager 

Camillas plads? Der er to møder af en times varighed tilbage i dette skoleår. 

Møderne ligger en time inden skolebestyrelsesmøderne. Nicolai, Martin og Ste-

fan melder tilbage til Helle.  

 

 

Sag nr. 807 Eventuelt 
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SFO-råd: 

Forældre: 

 

Tora Kristiane Lasthein Ribers 

Mette Ea Schou-Friis  

Camilla Tanja Fiksak Petersen 

Formand: Thomas Stockmarr 
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