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                    Ordstyrer: Camilla 

      Referent: Lene 

 

 

Referat 

 

Velkommen til vores nye medlemmer af skolebestyrelsen Peter, Tora og Mette Ea.  

 

Velkommen til nye elever i skolebestyrelsen: Formand: Josephine 8.y og Amanda 9.x. 

 

Til stede: Dorthe, Tora, Iben, Josephine, Nicolai, Camilla, Peter, Mette, Helle, Lene   

  

Fraværende: Torben, Amanda 

 

 
Sag nr. 1 Godkendelse af referat 

 

Referat/beslutning:  Referat godkendt. 

 

 

Sag nr. 2 Godkendelse af dagsorden 

 

Referat/beslutning: Bemærkning: På næste møde medbringes data fra september 2022 med optæl-

ling af vikardækningen.  

 

 

Sag nr. 3 Nyt fra elevråd-verdensmålsråd-rettighedsråd 

 

Indledning:  Rådene orienterer om deres arbejde. 

 

Kompetence: Elever, bestyrelse og lærere 

  

Referat/beslutning: Der er afholdt et ordinært møde, elevrådet er konstitueret. Elevrådet har en 

bod på Endrupdagen. Der er udarbejdet en flyer med mærkesager. Elevrådet 

har fremstillet badge, så elevrådet er synlige på Endrupdagen. På kommende 

møde fortæller elevrådsrepræsentanter om deres mærkesager. Amanda er med 

i Rettighedsrådet og Josephine i Verdensmålsrådet.  

 

 

Sag nr. 4 Konstituering af ny skolebestyrelse v/bestyrelsen 

 
Indledning: - Bestyrelsen skal vælge ny formand for den kommende fireårige periode. 

 

- Forslag fra Camilla om at kigge på et kursus fra Skole og Forældre til et   

temamøde. 

 

Kompetence: Bestyrelsen 

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning:  Skolebestyrelsen er konstitueret med Nicolai som formand og Tora som næst-

formand.  

 

 29/9: Skole og Forældre kommer på det næste bestyrelsesmøde den 26/9 fra 

kl. 17.30-19.30. 
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Sag nr. 5 Info om skoleårets opstart v/Helle og Lene 

 

Indledning: Info om ”Sammen om Folkeskolen”, nyansættelser mv. 

 

- Bestyrelsesmedlem med i ansættelsesudvalg – ny SFO-afdelingsleder 

 

Kompetence: Ledelse og bestyrelse 

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning: Skolen er i gang med ansættelse af dansklærer til 9. årgang og fransklærer til 

alle årgange.  

 

 Der er samtaler på mandag til afdelingsleder med ansvar for SFO. Tora eller 

Camilla deltager. 

 

 

Sag nr. 6 Godkendelse af lukkedage 2023 i Endrupskolens SFO 

 

Indledning: Se vedlagte bilag med forslag til lukkedage i Fredensborg Bysamfund. 

 

Kompetence: Bestyrelse 

 

Bilag: Lukkedage 2023 i Endrupskolens SFO 

 

Referat/beslutning:  Lukkedage godkendt.  

 

 

Sag nr. 7 Årshjul 

 

Indledning: I lighed med sidste år ønsker vi at skabe et overblik via et årshjul for bestyrel-

sens arbejde. 

 

- Forslag fra skolebestyrelsen til årshjulet 

 

Kompetence: Ledelse og bestyrelse 

 

Bilag: Udkast til årshjul fremsendes hurtigst muligt 

 

Referat/beslutning:  Udkast til årsplan for skolebestyrelsens arbejde er behandlet og justeres. Sko-

lens årshjul med traditioner flettes ind i dokumentet.  

 

 

Sag nr. 8 Foredrag om sociale medier den 13/9 

 

Indledning: Skolebestyrelsen har taget initiativ til et foredrag med lektor og forsker på 

DPU, Jette Kofoed. 

Jette har i 25 år forsket i unges brug af sociale medier, og vi ønsker at få en 

større viden om, hvordan det påvirker børn med det store forbrug af sociale 

medier. Der vil også blive lejlighed til at stille spørgsmål. 

- Er der noget vi skal aftale inden eftermiddagen med Jette Kofoed? 

- Vil en af jer fra bestyrelsen byde velkommen evt. sammen med Helle? 

Kompetence: Skolebestyrelse og ledelse 
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Bilag:  

 

Referat/beslutning:  Foredrag for lærergruppen om eftermiddagen og for pædagoger og forældre på 

4.-9. årgang om aftenen. Invitation skal ud til forældre – Helle afventer pro-

gram fra Jette Kofoed  

  Jette Kofoed spørges, om 0.-3. årgangs forældre kan lytte med.  

 Helle og Camilla byder velkommen. 

 

 

Sag nr. 9 Eventuelt 

   
Fordeling af bestyrelsesmedlemmer på årgange: 

0. årgang: Tora 

1. årgang: Camilla 

2. årgang: Nicolai 

3. årgang: Camilla 

4. årgang: Mette Ea 

5. årgang: Nicolai 

6. årgang: Martin 

7. årgang: Peter 

8. årgang: Martin 

9. årgang: Martin 

Afd. 3: Dorthe 

 

Endrupdagen: 

Skolebestyrelsen står for kagekonkurrencen. Nicolai sørger for præmier.  

 

Afbud til dagen: Peter, Tora og Camilla.  

 

 

Intromøde til skolebestyrelsesarbejdet i morgen: Peter, Metta Ea og Tora 

deltager.  

 

 

Kommende møder: 

 

 

 Håndskrift v/Martin 

 

 Bestyrelsens principper for forældrehenvendelser v/bestyrelsen 

 

 Procedure og indsats ved manglende trivsel og/eller mobning: 

Oplæg om procedure v/Vibe. 

Hvordan får alle forældre kendskab til procedurer og indsatser? 

 

 Temaaften for alle kontaktforældre 

Forslag til tema: Kontaktforældrenes rolle og opgave.  
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Mandag d. 26/9 kl. 17.30 – 20.30 (tema) – formøde: 12/9 kl. 8.00: Nicolai 

Onsdag d. 2/11 kl. 17.30-19.00 – formøde: 11/10 kl. 8.00 

Torsdag d. 1/12 kl. 17.00 m. middag – formøde: 16/11 kl. 8.00 

Mandag d. 30/1 kl. 17.30-20.30 (tema) – formøde: 13/1 kl. 8.00 

Tirsdag d. 7/3 kl. 17.30 – 19.00 – formøde: 23/2 kl. 8.00 

Onsdag d. 26/4 kl. 17.30-20.30 (tema) – formøde: 12/4 kl. 8.00 

Torsdag d. 8/6 kl. 17.00 m. middag – formøde: 24/5 kl. 8.00 

 

 

Tematikker fra sidste år til årshjulet 

 

Skolebyggeri – besøg af konsulenter fra Fredensborg Kommune, Fremtidens skoler 

Bevægelse i undervisningen – besøg af skolens bevægelsesvejleder Nina 

Skolens brug af vikarer 

Elevernes stemme 

 

   
  

 

 


