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                   Ordstyrer: Nicolai 

      Referent: Lene 

 

Til stede:   Stefan, Nicolai, Annette, Torben, Dorthe, Martin, Helle, Dicte og Lene 

  

 

Fraværende:  Thomas, Camilla, Ida 

 

 
Sag nr. 824 Godkendelse af referat 

 

Referat/beslutning:  Referat godkendt 

 

 
   

Sag nr. 825 Godkendelse af dagsorden 

 

Referat/beslutning:  Dagsorden godkendt. 

 

  

Sag nr. 826 Nyt fra elevråd-verdensmålsråd-rettighedsråd 

 

Indledning:  Rådene orienterer om deres arbejde. 

 

 Børnenes dag den 19/11 med temaet ”Den gode ven online”. 

  

Kompetence: Elever, bestyrelse og lærere 

  

Referat/beslutning: Der er afholdt fælles kommunalt elevrådsmøde. Elevrådet er optaget af hver-

dagsdiskrimination.  

 

 Elevrådets besøg af Danske Skoleelever er udskudt til januar.  

 

 Lige nu må rådene ikke mødes pga. Corona.  

 

 Børnenes Dag gik godt. Der blev undervist i ”den gode tone online” i alle klas-

ser. Det gik godt med at spille de to spil online. 

 Ida fra elevrådet/skolebestyrelsen har skrevet en fin artikel med billeddoku-

mentation v/ Leen. Artiklen er sendt til Frederiksborg Amtsavis og lægges på 

skolens hjemmeside.  

 

Sag nr. 827 Info om forældrekonference v/Camilla og Nicolai 

 
Indledning: Camilla og Nicolai har deltaget i Skole og Forældres årsmøde i november.   

  

Kompetence: Forældre 

 

Referat/beslutning:  Temaet fra årsmødet var Covid-19´s betydning for børn. ”Hvad er godt ved 

Covid-19?” Børn og unge svarer ”ingenting”. Det værste ved Covid-19: Fælles-

skabet og det sociale mangler, angsten for at smitte de sårbare, at folk dør af 

det. 

 Der var desuden fokus på Skolebestyrelsens arbejde med tilsyn og principper. 
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 Nicolai oplevede stor interesse fra andre deltagere omkring at være Unicef Ret-

tighedsskole og dettes betydning for elevernes trivsel.  

 

 

Sag nr. 828 Stor donation til skolerne i Fredensborg på IT-området 

 
Indledning: Endrupskolen har været med i en ansøgning til Villum Fonden sammen med 

alle skolerne i Fredensborg Kommune om midler til kompetenceudvikling og 

indretning af Maker Space på skolen. Ansøgningen er gået igennem. Helle in-

formerer om projektet. 

                              

Kompetence: Ledelsen 

 

Bilag: https://veluxfoundations.dk/da/content/fra-nord-til-syd-seks-kommuner-faar-

stoette-til-makerspaces 

 

 

Referat/beslutning:   Projektet betyder at alle skoler i kommunen kan opgradere deres Maker 

Space-lokale med udstyr til arbejdet med teknologiudvikling. Herudover indgår 

en stor aftale med KP (Københavns Professionshøjskole) om kompetenceudvik-

ling for alle lærere i Fredensborg Kommune 

 

 

Sag nr. 829 Antimobbestrategi godkendes 

  

Indledning: Antimobbestrategien har været behandlet i skolebestyrelsen og blandt lærere 

og pædagoger.  

 

 Vi indstiller til, at skolebestyrelsen godkender den færdige antimobbestrategi. 

 

Kompetence: Skolebestyrelsen, ledelsen 

 

Bilag: Antimobbestrategi  

 

Referat/beslutning:  Antimobbestrategi godkendt. 

 

 

Sag nr. 830 Lukket punkt – info v/Helle 

 

 

Sag nr. 831 Eventuelt 

Ulla Smidt og Pia Engstrøm har søgt nye udfordringer og har opsagt deres stil-

linger på ES pr. 1/1 2022. 

 

 

 Fokus på digital dannelse: Skolebestyrelsen har foreslået en teameftermiddag 

med et oplæg udefra for lærere og efterfølgende et oplæg for forældre. Vi dis-

kuterede om der skal en særlig invitation ud til kontaktforældrene og/eller om 

der skal en invitation ud til alle forældre med et efterfølgende forældremøde i 

egen klasse. Udgangspunktet er marts måned. Nicolai undersøger priser på op-

lægsholder.  

Martin foreslår bestyrelsen at se evt. dokumentaren: Social Dilemma. 

 

Stefan: Er der mulighed for at lave linjer på ES? F.eks. musiklinje? Spørgsmålet 

kan blive en del af drøftelse af skolens fremtidige udvikling.  

 

  

https://veluxfoundations.dk/da/content/fra-nord-til-syd-seks-kommuner-faar-stoette-til-makerspaces
https://veluxfoundations.dk/da/content/fra-nord-til-syd-seks-kommuner-faar-stoette-til-makerspaces
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Kommende møder:   SKB rep. Formøde (8-9) 

    

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: 

 

Mandag den 25. april 2022 kl. 16.15-17.15 

 

 

 

 

file://///Users/lenesolverpedersen/Downloads/Kontaktperson_Show.asp%253fId=1025
file://///Users/lenesolverpedersen/Downloads/Kontaktperson_Show.asp%253fId=1662

