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 Referat 
 

 

Ordstyrer: Martin 

Referent: Lene 

 

Til stede: Nicolai, Thomas, Camilla, Ida, Dicte, Torben, Helle, Stefan, Martin, Dorthe, Lene

   

Fraværende: Marlene, Annette  

 

 
Sag nr. 851 Godkendelse af referat 

 

Referat/beslutning: Referat godkendt.  

 

Sag nr. 852 Godkendelse af dagsorden 

 

Referat/beslutning:  Dagsorden godkendt. Se punkter til kommende møder.  

 

Sag nr. 853 Nyt fra elevråd-verdensmålsråd-rettighedsråd 

 

Indledning:  Rådene orienterer om deres arbejde. 

 

Kompetence: Elever, bestyrelse og lærere 

  

Referat/beslutning: Der er holdt elevrådsdag med aktiviteter for alle skolens årgange i blandede 

hold. Der er fin feedback fra både elever og lærere. 

Der er holdt demokraticamp i det fælles kommunale elevråd. Temaet var hver-

dagsdiskrimination.  

Samme tema skal behandles i Verdensmålsrådet. 

 

Sag nr. 854 Udvidede frihedsgrader for Folkeskolen 22/23 

 
Indledning: Der er indgået en aftale på Christiansborg, hvor skolernes frihedsgrader bliver 

forlænget med skoleåret 22/23. 

 

 Det betyder, at vi igen i år kan konvertere al understøttende undervisning til 

to-voksen-undervisning – aktiviteter, der udløser et tilsvarende personale-

forbrug i undervisningen. 

 

 Bestyrelsen skal godkende at skolen søger om at anvende frihedsgraderne. Be-

slutningen er kun gældende for skoleåret 22/23.  

 

Kompetence: Bestyrelse 

 

Bilag: Ansøgningsskema - Konvertering af understøttende undervisning 2022/23 

 

Referat/beslutning:  Skolebestyrelsen bakker op om, at vi også næste skoleår omlægger understøt-

tende undervisning i udskolingen til holdtimer.  

 Eleverne vil gerne vide, hvornår der er holdlærer og mulighed for holdtimer og 

ønsker fortsat den kortere skoledag. 
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Sag nr. 855 Valgmøde den 7/4 – tilbagemelding til bestyrelsen 

 
Indledning: Martin, Nicolai, Marlene og Helle deltog i valgmødet. Vi informerer om de kandi-

dater, der stillede op. 

Vi skal arrangere et afskedsmøde for afgående bestyrelsesmedlemmer på vores 

sidste møde i år den 9/6. 

  

Kompetence: Skolebestyrelse og ledelse 

 

Bilag: Opstillingsliste fra valgmødet den 7/4 

 

Referat/beslutning:  Se vedhæftede liste. 

 

 

Sag nr. 856 Skolebyggeri 

 

Indledning: Med udgangspunkt i årshjulet for skolebestyrelsens arbejde og Nicolais forslag 

fra sidste møde den 2/3 (se referat), har vi besluttet at gå i gang med at drøfte 

visioner for forbedringer, udbygning og vedligeholdelse af Endrupskolens fysi-

ske rammer. Dette gælder både de store linjer (udbygning af skolen) og ift. de 

pædagogiske linjer, hvordan vi kan tænke nye spændende læringsmiljøer for 

vores elever. 

 Vi får et oplæg fra Trine og Kirsten fra Høsterkøb Skole om deres proces med 

at tænke indretning og fremtidssikrede læringsmiljøer. Vi ønsker en begyn-

dende debat i bestyrelsen om hvordan vi forestiller os en udbygning/renovering 

af Endrupskolens lokaler og en forbedring/udvikling af læringsmiljøerne på sko-

len. 

 I skrivende stund er Helle ved at kontakte en konsulent i kommunen mhp. at få 

mere konkret viden om ”hvornår pengene til udvikling af folkeskolerne”, der er 

besluttet i Byrådet, kommer til Fredensborg Bysamfund og hvilken proces, vi 

kan forvente at blive inddraget i. 

(Jeg håber at det lykkes at få en repræsentant med på mødet. Hvis ikke, vil jeg 

videreformidle de informationer, som jeg har kunne skaffe (påsken har givet en 

forsinkelse her) …                          

Kompetence: Skolebestyrelse og ledelse 

 

Bilag: Se videoen fra Høsterkøb Skole: https://www.youtube.com/watch?v=jGA-

FEr484Ag 

 

 

Referat/beslutning:  Trine og Kirsten fortæller – stikord fra oplægget: 

 Et klasselokale skal være hyggeligt og pænt  

 Lokalet skal være indrettet efter det, der foregår 

 Skoene af, så gulvet kan bruges 

 Differentieret undervisning 

 Tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger 

 Indrette et miljø, der imødekommer børnenes behov 7-17. ”Fritten mere 

ind i skolen”. Lærere og pædagoger fik noget reelt at samarbejde om. 

 Medinddragelse af eleverne i klassens indretning: Hvor arbejder jeg 

bedst og hvor sidder jeg bedst? 

 Hele skolen løftede på én gang. 

https://www.youtube.com/watch?v=jGAFEr484Ag
https://www.youtube.com/watch?v=jGAFEr484Ag
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 En beskedzone, hvor man sidder tæt, lærer nyt ved f.eks. gennemgang. 

Blikretningen er den samme. Eleverne kan gå i gang efterhånden, som 

de er klar. 

 Det er læreren, der har bolden.  

 Der arbejdes i zoner, bl.a. et bord, hvor man kan sidde sammen med 

læreren. Læreren er konsulterende. Der arbejdes mange steder i loka-

let. 

 De endelige løsninger skal være tæt på børnene.  

 Det er læringssynet/børnesynet, der skal styre. 

 Årsplanen er delt i faguger med almindeligt skema og projektuger. 

 Gerne dage med den samme lærer hele dagen. 

 Læreren må tale lige så længe som børnene er gamle.  

 Zonerne har navne.  

 Beskedzonen: Dagens program gennemgås. ”Har jeg forklaret det godt 

nok?” 

 Hver fredag er projektdag med tre voksne på to klasser. Børnene be-

stemmer selv i hvilken rækkefølge, de vil arbejde, holde pause mv. Ele-

ven er egen chef.  

 ”Give roen til hinanden”. 

 Mål: Fra ydre styring til indre styring. 

 Optaget af Rasmus Ahlenkjær, Louise Klinge. ICDP (videovejledning og 

refleksion). Det resurseorienterede børnesyn. Lene Jensby Lange fra Au-

tens.  

 Optaget mere af, hvad børnene lærer, end hvad de laver.  

 Så få voksne omkring børnegruppen som muligt, så få skift som muligt.  

 Gå på intentionsjagt, når barnet gør noget ”andet”.  

 Tænk anderledes, når noget ikke fungerer.  

 Tour de chambre gennem hinandens lokaler og pædagogiske tanker.  

 Rudeskov-skole er blevet LEAPS-skole.  

 Udfordringen kan være at skabe deltagelsesmuligheder for de børn, der 

trives bedst meget stram struktur og rutiner.  

 Forældrene inviteres indenfor. 

 Ugebreve og dialog med forældrene om nice to know og need to know.  

 Ro, rutiner og relationer. 

 Fælles sprog og fælles redskabskasse.   

 Spørg eleverne: Hvad skal jeg gøre mere af? Hvad skal jeg gøre mindre 

af? 

 

 Tine Kolbak inviteres til et kommende møde med den nye bestyrelse omkring 

Fremtidens Skole i Fredensborg. Forslag: Det 2. møde efter ferien.  

 

 

Sag nr. 857 Eventuelt: 

 

 Helle orientererede om tilgang og fragang af elever i skoleåret. Der er 15 ele-

ver, der har forladt ES og 28 nye elever er kommet.  

 

Forældreopfordring til tema: ”en skole uden skæld ud”. 

 

 Skolebestyrelsen opfordrer til, at skolen ser på det materiale og de oplysninger, 

som elever skal vælge tysk/fransk ud fra i slutningen af 4. klasse. Det kalder 

på fornyelse.  
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Kommende møder:    
 

 Næste SKB-møde: Mobilregler. Bevægelse (NH inviteres) og kompetenceudvik-

lingsprojektet beskrives.  

  

Punkt på et kommende møde ønskes til information om sygefravær og vikar-

dækning. Lene undersøger, hvilke data, der kan trækkes fra vikarsystemet.  

 

Skole og forældre: Kursus i skolebestyrelsesarbejdet, når den nye bestyrelse er 

konstitueret.  

 
 Tine Kolbak fra Fredensborg Kommune inviteres til et kommende møde med 

den nye bestyrelse omkring Fremtidens Skole i Fredensborg. Forslag: Det 2. 

møde efter ferien.  

 

    

Næste møde: Torsdag den 9. juni 2022 kl. 17.00 m. middag. 

Formøde: Camilla onsdag 1/6 2022. 

 

 

SFO-råd: 

Forældre: 

 

Tora Kristiane Lasthein Ribers 

Mette Ea Schou-Friis  

Mille Emilie Muurbech 

Formand: Thomas Stockmarr 
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