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                    Ordstyrer: Camilla 

      Referent: Lene 

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

Lene 

  

Fraværende:   

 
Sag nr. 858 Godkendelse af referat 

 

Referat/beslutning: Referat godkendt 

 

Sag nr. 859 Godkendelse af dagsorden 

 

Referat/beslutning: Dagsorden godkendt 

 

Sag nr. 860 Nyt fra elevråd-verdensmålsråd-rettighedsråd 

 

Indledning:  Rådene orienterer om deres arbejde. 

 

Kompetence: Elever, bestyrelse og lærere 

  

Referat/beslutning: Der har været årets sidste møde i det fælleskommunale elevråd. Arbejdet er 

blevet evalueret og der er udarbejdet en film til nye medlemmer. 

 

 Verdensmålsrådet: Der skal hverves nye medlemmer, der kan tage over for de 

9. årgangselever, der går ud. Rådet er blevet interviewet af en phd-studerende 

om bæredygtighed mv. Hun kom med en opfordring til at Rettighedsrådet og 

Verdensmålsrådet samarbejder. Trivsel er et gennemgående tema.  

 

 

Sag nr. 861 Endelig godkendelse af principper for skole/hjem-samarbejdet og brug 

af mobiltelefoner 

 
Indledning: Principper for skole/hjemsamarbejdet og brug af mobiltelefoner er behandlet i 

skolebestyrelsen og blandt lærerne. 

 

 Bestyrelsen skal godkende principperne, som efterfølgende kan publiceres på 

skolens hjemmeside.  

 

Kompetence: Bestyrelse 

 

Bilag: Principper for skole/hjemsamarbejdet på Endrupskolen 

 Principper for brug af mobiltelefoner i undervisningstiden 

 

Referat/beslutning:  Dokumenter.  

 Dokumentet Skole/hjem-samarbejde vedtages med de drøftede ændringer.  

 

 Skolebestyrelsen foreslår fælles møde en gang om året for alle skolens kontakt-

forældre med skolebestyrelsen som værter.  

 

 Dokumentet Principper for brug af mobiltelefoner vedtages. 
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 Vi undersøger, om det er muligt at give kontaktforældre mulighed for at kunne 

oprette trivselsarrangementer i Aula-kalenderen. 

  

 

Sag nr. 862 Vikardækning 

 

Indledning: Nicolai, Lene og Helle mødes tirsdag 7/6 og gennemgår, hvordan vi registrerer 

sygefravær og vikaroplysninger på skolen. 

 

Kompetence: Ledelse 

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning:  Drøftelse af vikardækningen på Endrupskolen. Det undersøges, om det er mu-

ligt at trække fra vikarsystemet, hvor stor en del af vikardækningen, der vare-

tages af skolens egne lærere.  

 

 

Sag nr. 863 Årshjul 

 

Indledning: I lighed med dette skoleår ønsker skolebestyrelsen, at vi udarbejder et årshjul 

med de emner/temaer, som vi kender på nuværende tidspunkt. 

Kompetence: Skolebestyrelse og ledelse 

 

Bilag: Skema med møder i skoleåret 22/23. 

 

Referat/beslutning:  Årshjul udarbejdes på det første skolebestyrelsesmøde efter sommerferien. 

 

 

Sag nr. 864 Endrupskolen løfter eleverne mere end forventet ift. socioøkonomisk 

reference 

 
Indledning: På BSU-mødet i mandags blev der orienteret om skolernes evne til at løfte ele-

verne ift. socioøkonomi. Her fremgår det, at Endrupskolen løfter signifikant 

bedre end man kan forvente med udgangspunkt i tallene fra i sommer. 

 

Kompetence: Ledelse 

 

Bilag: Oversigt fra BSU-mødet. 

 

Referat/beslutning:  Orientering. I 2021 lå Endrupskolen nr. 2 på landsplan målt på de bundne prø-

vefag. Endrupskolen ligger højt på løfteevnen (0,7).  

 

 Der er jordbærkage til lærerne og pædagogerne. 

 
 

Sag nr. 865 Eventuelt 

   

 Nicolai fortæller om Børne- skoleudvalgets dialogmøde. Temaet var inklusion. 

 

 Der er tilmelding til Landsmødet den 11/11 for skole og forældre. Camilla til-

melder to skolebestyrelsesmedlemmer. 

  


