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                   Ordstyrer: Nicolai 

      Referent: Lene 

 

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

  

Fraværende:  Torben, Josephine, Amanda 

 
Sag nr. 10 Godkendelse af referat 

 

Referat/beslutning: Referat godkendt med bemærkning om, at punktet håndskrift ikke er et tema-

møde, men evt. en nysgerrighed/opmærksomhed. 

 

 

Sag nr. 11 Godkendelse af dagsorden 

 

Referat/beslutning:  

 

 

Sag nr. 12 Besøg af Forældre og Skole kl. 17.30-19.30 

 
Indledning: Camilla har inviteret Forældre og Skole til at give bestyrelsen et oplæg om det 

vigtige arbejde i en skolebestyrelse. 

 

Kompetence: Bestyrelsen 

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning: Tak for et godt oplæg v/ Ulla fra Skole og forældre. Skolebestyrelsen fik gode 

input til det videre arbejde.  

 

 

 

Pause – herefter afsluttende punkter kl. 19.45-20.30 

 

 

 

Sag nr. 13 Nyt fra elevråd-verdensmålsråd-rettighedsråd 

 

Indledning: Rådene orienterer om deres arbejde. 

 

Kompetence: Elever, bestyrelse og lærere 

  

Referat/beslutning: Rettighedsrådet skal til Børnetopmøde i FN-byen på fredag d. 30/9 22.  

 Årets tema er Miljø. 

 Camilla overtager Nicolais plads i Rettighedsrådet. 

 Der er et Unesco-arrangement - Nordic Camp med deltagelse af to lærere og to 

elever fra Endrupskolen med overnatning. Temaet er menneskerettigheder. 

 

 

Sag nr. 14 Organisering af skolebestyrelsen på Endrupskolen 

 

Indledning: Vores nye bestyrelsesmedlemmer, Tora, Peter og Mette Ea var sammen med 

Helle til møde med de øvrige nye skolebestyrelsesmedlemmer fra Fredensborg 

Kommune den 24/8. Det var et godt møde. Efterfølgende har Tora foreslået, at 
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vi drøfter organisering og struktur i skolebestyrelsen med udgangspunkt i ne-

denstående: 

 

- Formandskabets rolle, kontakt til/sparring med skoleledelsen, mødeledelse, 

arbejdsgrupper.  

- Skolen og SFO som en samlet enhed. SFO som fast punkt på bestyrelses-

møder. 

- Fremlæggelse af årsberetning, videreformidling til forældregruppen, herun-

der hvordan kommunikerer vi bestyrelsens arbejde til forældregruppen hen 

over året? 

 

Kompetence: Ledelse og bestyrelse 

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning: Formand deltager i møder i forvaltningen. 

 Skoleleder kan kontakte formanden i ekstraordinære situationer. 

 Næstformand er stedfortræder for formanden.  

 Skolebestyrelsesmedlemmerne deltager i formøderne på skift og er mødeledere 

på det efterfølgende møde. Dagsorden udarbejdes på formødet. Punkter, der 

ønskes taget op sendes til Helle eller mødeleder på forhånd.  

 Årshjulet, der er dynamisk, beskriver indhold på temamøder.  

 Struktur evalueres efter et halvt år.  

 

 Udkast til svar til kommunalbestyrelsen kan udarbejdes af skoles ledelse og 

medarbejderrepræsentanter til drøftelse i skolebestyrelsen, inden svar afgives. 

 

 Helle undersøger eksisterende forretningsorden og indhenter skabelon samt in-

spiration til udarbejdelse af forretningsorden.  

 

 SFO-leder har SFO på skolebestyrelsens dagsordenen to gange om året.  

 

 SFO-rådet drøfter datoer for SFO-råd og vender tilbage.  

 

 Årsberetning skal ligge på hjemmesiden evt. som video. Skolebestyrelsens be-

retning tages med ved skolebestyrelsesrepræsentanternes besøg på forældre-

møderne i efteråret, så der er ensartethed i det, der fortælles/berettes - med 

henvisning til at årsberetningen kan læses på hjemmesiden.  

 Anne D lægger opslag på Aula med henvisning til, at nu ligger det sidste referat 

på hjemmesiden. 

 

 Skolebestyrelsen orienterer sig i skolens principper på hjemmesiden og tager 

evt. spørgsmål med til bestyrelsesmøde. 

 

 

 

Sag nr. 15 Vikarer i skolen 

 

Indledning: Orientering om at september 2021 er optalt og grupperet i årsager til hvorfor 

der er vikarer på - og at september 2022 vil blive optalt, når september er 

gået, samt at tallene vil blive gennemgået og sammenholdt på næstkommende 

bestyrelsesmøde. 

  

Kompetence: Ledelse og bestyrelse 

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning: Punkt på novembermøde. 
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Sag nr. 16 Info fra skolens dagligdag 

 

Indledning: Korte info punkter til bestyrelsen om dagligdagens henvendelser mv. 

 

- Henvendelse fra forældre vedr. asbest 

- Klassekvotient 

  

Kompetence: Ledelse og bestyrelse 

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning:  

 

 Asbest i tagene: Det er Kommunale ejendomme, der har ansvaret for skolens 

bygninger. (Se bilag: svar til forældre. NB. Svaret er udarbejdet i samarbejde 

med Center for Ejendomme og Intern Service). 

 

 Klassekvotient: Orientering om at der politisk behandles et forslag om klasse-

loft på 26 elever i 0.-2. klasse. Vi forventer, at det bliver vedtaget. 

  

 

 

Sag nr. 17 Årshjul 

 

Indledning: Opdateret årshjul for skolebestyrelsens arbejde drøftes (se bilag) 

Der er udarbejdet et årshjul for fælles traditioner på Endrupskolen (se bilag) 

 

Kompetence: Ledelse og bestyrelse 

 

Bilag: Årshjul for 2022-2023 – skolebestyrelsens arbejde 

 NB: Se opdateret bilag Årshjul pr. 12/10 over skolebestyrelsens arbejde 

 Årshjul for fælles traditioner Endrupskolen 

 

Referat/beslutning: Dokumentet er et dynamisk dokument. Se bilag (opdateret version pr. 12.10) 

  

 

 

Sag nr. 18 Eventuelt 

 
   
 
Kommende møder: 

 

Onsdag d. 2/11 kl. 17.30-19.00 – formøde: 11/10 kl. 8.00: Peter og Mette Ea 

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

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

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

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

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

 

 

 



Endrupskolens Skolebestyrelse  
 

Mandag den 26. september 2022 kl. 17.30-20.30 i mødelokalet 

 4 

 

 

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 

Trivselsmåling 

Rengøring 

   

  

 

 


