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      Referent: Lene 

 

Til stede:  Martin, Nicolai, Dicte, Ida, Annette, Torben, Martin, Dorthe, Camilla, Stefan, 

Helle og Lene 

  

 

Fraværende:   

 

 
Sag nr. 808 Godkendelse af referat 

 

Referat/beslutning: Referatet godkendt 

 
   

Sag nr. 809 Godkendelse af dagsorden 

 

Referat/beslutning: Dagsorden godkendt 

 

  

Sag nr. 810 Nyt fra elevråd-verdensmålsråd-rettighedsråd 

 

Indledning:  Rådene orienterer om deres arbejde. 

  

 

Kompetence:   

  

Referat/beslutning: Der er afholdt elevrådsmøde. Elevrådet kan melde sig til kursus om at være 

elevråd. Dicte og Ida skal evt. holde kursus for skolens eget elevråd i udskolin-

gen: KKT – krop, kommunikation og taleteknik. Der er holdt møde i det fælles 

kommunale elevråd med deltagelse af danske skoleelever, der blev også holdt 

kursus.  

 Relevante punkter fra skolebestyrelsesmødet tages med i elevrådet.  

 Elevrådet har et budget. 

 

 Dicte sidder i Verdensmålsrådet. 

 Ida sidder i Rettighedsrådet. 

 

 Antimobbestrategien skal på dagsordenen både i elevrådet og Rettighedsrådet. 

 

 Rettighedsrådet deltog i Børnetopmødet i FN-byen sidste fredag. Temaet i år 

var digital mobning: At være en god ven online. Rettighedsrådet arbejder vi-

dere med temaet i forhold til, hvordan vi skal arbejde med det på Endrupsko-

len.  

 

 

Sag nr. 811 Info/nyt fra skolen 

 
Indledning: Ledelsen ønsker at fortælle om informationsmødet den 15/9 med kommende 

nye forældre (0. klasse), status på elevindskrivning og andre gode nyheder fra 

skolen (alle afdelinger). 

 

- Møde med DGI-konsulent om bevægelse i undervisningen v/Lene og Helle 
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- Information om valgmødet den 5/10 – suppleringsvalg til skolens SFO-råd 

v/Marlene og Helle 

  

Kompetence: Ledelsen 

 

Referat/beslutning:  Der er holdt informationsmøde for skolestartere til august 22. Der var stor søg-

ning, nysgerrighed og god stemning. Indskrivningen er i gang. 

 

 Vi har fokus på bevægelse og kompetenceudvikling med forskelligt fokus i de 

tre afdelinger. 

 

 Der har været valg til nyt medlem i SFO-rådet. Mille Muurbeck er nyt medlem. 

 

 Endrupskolen har igen ved prøverne i foråret klaret sig rigtig flot. Vi forventer, 

at Endrupskolen ligger i top10.  

 

 

Sag nr. 812 Lukkedage i SFO/Klub 

 
Indledning:           Forslaget for næste år er: 

 

          27. maj 2022 – Dagen efter Kristi Himmelfartsdag – skal besluttes 

8/7-22/7 2022 – Uge 29 – er fast og kan ikke ændres 

                            27/12-30/12 2022 skal besluttes. 

  

Kompetence: Ledelsen v/Marlene 

 

Referat/beslutning:   

           27. maj 2022 – Dagen efter Kristi Himmelfartsdag - besluttet 

 27/12-30/12 2022 - besluttet 

 

Sag nr. 813 Arbejde med principper for skole/hjem-samarbejdet på Endrupskolen 

  

Indledning: Jf. årshjulet for bestyrelsens arbejde, har vi på dette møde afsat god tid til en 

drøftelse af, hvad det gode skole/hjem-samarbejde er på Endrupskolen. 

  

 Helle informerer kort om den proces, vi har haft på skolen med personalet (de 

enkelte årgangsteam) og på et Fællesskabsmøde. 

 

 Vi ønsker at skolebestyrelsen giver deres input til det gode skole/hjem-samar-

bejde set fra et forældreperspektiv. 

 

 Planen er, at vi får udarbejdet et dokument, som alle parter kan se sig selv i, 

og hvor alle parter er blevet hørt. Det færdige dokument skal indeholde en 

række principper for det gode skole/hjem-samarbejde på Endrupskolen. Doku-

mentet skal ligge på skolens hjemmeside. 

 

 Arbejdsspørgsmål til mødet: 

 Hvad kendetegner det gode skole/hjem-samarbejde på Endrupskolen? 

- Skole/hjem-samtaler 

- Forældremøder 

- Kontaktforældre 

- Anden kontakt mellem skole og hjem omkring elever 

- Arrangementer 
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 Vi samler op på tavlen i mødelokalet. 

 

 

Kompetence: Skolebestyrelsen, ledelsen. 

 

Bilag: Sammenskriv af årgangenes besvarelse fra 2020 om det gældende skole/hjem-

samarbejde. 

 

Referat/beslutning: Skolebestyrelsen arbejdede med temaet. Arbejdet ligger til grund for det videre 

arbejde med udviklingen og beskrivelsen af skole/hjem-samarbejdet på En-

drupskolen. 

 

 

Sag nr. 814 Eventuelt 

   
 

 

  

 

Kommende møder: 

    SKB rep. Formøde (8-9) 

    

Onsdag den 6. oktober 2021 kl. 17.30-20.30     Stefan fredag 17/9 2021 

Tirsdag den 2. november 2021 kl. 17.30-19.00 Martin tirsdag 27/10 2021 

Torsdag den 2. december 2021 kl. 17.00-20.00 Camilla tirsdag 23/11 2021 

Mandag den 31. januar 2022 kl. 17.30-20.30 Thomas onsdag 19/1 2022 

Onsdag den 2. marts 2022 kl. 17.30-19.00 Martin mandag 21/2 2022 

Mandag den 25. april 2022 kl. 17.30-20.30 Nicolai fredag 8/4 2022 

Torsdag den 9. juni 2022 kl. 17.00-20.00 Camilla onsdag 1/6 2022 

 

 

 

 

 

SFO-råd: 

Forældre: 

 

Tora Kristiane Lasthein Ribers 

Mette Ea Schou-Friis  

Camilla Tanja Fiksak Petersen (Camilla ønsker at træde ud af SFO-Rådet). Se sag nr. 811. 

Formand: Thomas Stockmarr 

 

Kommende møder: 

 

Tirsdag den 2. november 2021 kl. 16.30-17.30 

Torsdag den 9. juni 2022 kl. 16.00-17.00 
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