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                  Ordstyrer: Martin 

      Referent: Helle 

 

Til stede:  Thomas, Camilla, Nicolai, Dicte, Martin, Helle   

  

 

Fraværende:  Torben, Annette, Stefan, Ida, Lene  

 

 
Sag nr. 815 Godkendelse af referat 

 

Referat/beslutning: Godkendt 

 
   

Sag nr. 816 Godkendelse af dagsorden 

 

Referat/beslutning: Camilla har sendt tre punkter til dagsordenen: indkalde kontaktforældre til dia-

log om skole/hjemsamarbejdet, udsende referatet sammen med mødeindkal-

delse og oprette begivenhed i Aula. 

 

  

Sag nr. 817 Nyt fra elevråd-verdensmålsråd-rettighedsråd 

 

Indledning:  Rådene orienterer om deres arbejde. 

 

 Herunder: Helle informerer om de mange henvendelser, vi får udefra til forskel-

lige aktiviteter for vores elever. Lige nu fylder kommunalvalget meget, men det 

er ugentligt, at vi skal sortere i de henvendelser vi får. 

 

 Info og debat med elever og forældre i bestyrelsen. 

  

Kompetence: Ledelse, elever og bestyrelse 

  

Referat/beslutning: Dicte fortæller, at Endrupskolens Verdensmålsråd får besøg af UNESCO- 

Ungeambassadører. Der har været afholdt fælles kommunalt elevrådsmøde 

med emner inden for bl.a. ligestilling. I eget elevråd er anti-mobbeplanen ble-

vet behandlet. Danske Skoleelever kommer ud og holder kursus for nogle af 

vores elever og senere skal de selv undervise. 

 

Helle informerer om eksempler på henvendelser udefra, hvor enkeltpersoner 

eller organisationer gerne vil tilbyde forskellige ydelser. Bestyrelsen drøftede 

dette. Eleverne er mere engagerede, når nogen kommer udefra, vi skal være 

opmærksomme på relevansen af henvendelserne, det skal give mening, og vi 

skal sortere i det. 

 

 

Sag nr. 818 Info/nyt fra skolen 

 
Indledning: Den gode historie v/Helle 

 

- Information om vores pædagogiske dag, fredag den 8/10, hvor eleverne 

havde fri ifm. Endrupdagen v/Lene og Helle 
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Kompetence: Ledelsen 

 

Referat/beslutning:  Hilse-på møde med den nye bibliotekschef, der roste den ro, der er på skolen, 

og at der i lokalerne var god aktivitet og koncentration. 

  

 Helle informerede om vores pædagogiske dag, hvor lærere og skolepædagoger 

fik et oplæg om aktivt fremmøde v/Tine Basse Fisker. Vi arbejdede med værk-

tøjer til, hvordan vi kan blive opmærksomme på fravær hos vores elever, som 

nogle gange kan udvikle sig til en alvorlig situation. 

 

 COVID-19: Smitten er desværre stigende i vores kommune. Der kommer in-

formation ud til forældrene i morgen om de anbefalinger, vi skal følge. 

 

Sag nr. 819 Anti-mobbeplan 

 
Indledning: Anti-mobbeplanen skal opdateres. Helle og Lene fortæller om den proces, der 

har været med lærere og pædagoger. Bestyrelsen skal inddrages i den opdate-

rede version af anti-mobbeplanen (se bilag). 

                              

Kompetence: Ledelse og bestyrelse 

 

Bilag: Anti-mobbeplan 

 

Referat/beslutning:  Anti-mobbeplanen har været behandlet i alle afdelinger og vi har fået input til 

indholdet. 

Bestyrelsen er overordnet tilfredse med anti-mobbeplanen. Der er nogle enkel-

te sproglige rettelser og andre indholdsmæssige ting, som bliver indarbejdet. 

Dicte vil gerne have undervisning i sprogbrug, og opmærksomhed på, hvordan 

minoritetsgrupper bliver italesat. 

Side 8 i anti-mobbeplanen. Forslag om at dele afsnittene op i ”O-punkter” (op-

mærksomhed/opdager) og ”F-punkter” (forebyggende), hvad gør vi for at fore-

bygge? ”nysgerrige” slettes i linje x. Side 10: gentagelse pkt. 1 og punkt 3.  

 

 

Sag nr. 820 Bevægelse i skolen 

  

Indledning: Information om mulig samarbejdsaftale med DGI om bevægelsesindsats på 

Endrupskolen fortsat fra sidste møde. 

  

 Martin og Helle informerer fra formødet. NB. Vi har punktet på dagsordenen på 

bestyrelsesmøde den 2/3. 

 

 

Kompetence: Skolebestyrelsen, ledelsen 

 

Referat/beslutning: Helle informerer om den aftale, vi ønsker at indgå med DGI. Det er vigtigt at 

lærerne kan se sig ind i aftalen. 

 

 

Sag nr. 821 Digital dannelse 

  

Indledning:  Martin og Helle informerer fra formødet. Hvordan sikrer vi eleverne den bedste 

læring i en digital tid? 
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 NB. Vi har punktet ”Principper for brug af mobiltelefoner” på vores årshjul til 

temamødet den 31/1. Vi foreslår at udvide/ændre temaet til ”digital dannelse”, 

og vi vil gerne drøfte dette forslag i bestyrelsen. 

 

Vi har også punktet ”Forebyggelse af stress og præstationsangst i udskolingen” 

på temamødet den 31/1. 

 

 

Kompetence: Skolebestyrelsen, ledelsen. 

 

Referat/beslutning: Bestyrelsen bakker op om forslaget, og vi drøftede muligheden for at arrangere 

et temamøde om digital dannelse for kontaktforældre og lærere.  

 

 Vi ønsker at afholde temamøde i bestyrelsen den 2/3 (så vi ”bytter” den plan-

lagte temadag den 31/1 til den 2/3). Vi ønsker at få en oplægsholder udefra, 

og vi ønsker at invitere kontaktforældrene fra 5. klasse og opefter. 

 

  Camillas forslag om at inddrage kontaktforældre i drøftelser i bestyrelsen er der 

enighed om. Helle anbefaler at kontaktforældrene bliver inviteret til temaet om 

digital dannelse i stedet for skole/hjemsamarbejdet. Der var opbakning til dette 

i bestyrelsen. 

 

 Bestyrelsen ønsker at lærerne inddrages, og i skal arbejde videre med en plan-

lagt dag med dette indhold. 

 

 

Sag nr. 822 Valg til skolebestyrelsen til foråret 

  

Indledning: En drøftelse i bestyrelsen om vi skal gøre noget ekstra for at hverve flere for-

ældre til at stille op til bestyrelsen ifm. valget til foråret? 

 

Kompetence: Skolebestyrelsen, ledelsen. 

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning: Bestyrelsen vil opfordre forældre til at stille op, og vi drøfter dette punkt igen 

på et kommende møde. 

 

Sag nr. 823 Eventuelt 

   
Camillas forslag om at referater kommer ud sammen med dagsorden er god-

kendt. 

  

Helle undersøger Camillas forslag om opslag i Aula nærmere og vender tilbage 

med svar. 
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Kommende møder:   SKB rep. Formøde (8-9) 

    

Torsdag den 9. december 2021 kl. 17.30-20.30 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  

Mille Emilie Muurbech 

Formand: Thomas Stockmarr 

 

Kommende møder: 

 

Torsdag den 9. juni 2022 kl. 16.00-17.00 
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