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      Ordstyrer: Mette Ea 

                Referent: Lene 

 

Til stede:  Velkommen til Jacob Petersen – ny SFO-leder pr. 1/11 

  

 Gæster: Nina Hansen, Endrupskolens bevægelsesvejleder 

      Vibe, AKT-leder og leder af specialklasserækken 

 

 Nicolai, Martin, Camilla, Helle, Iben, Mette, Peter 

  

Fraværende:  Torben, Dorthe, Tora, Josephine og Amanda 

 
Sag nr. 19 Godkendelse af referat 

 

Referat/beslutning:  Referat godkendt. 

 

 

Sag nr. 20 Godkendelse af dagsorden 

 

Referat/beslutning: Dagsorden godkendt. 

 

 

Sag nr. 21 Vikarer i skolen 

 
Indledning: Lene har optalt brug af vikarer i september måned 2021 og 2022.  

Status og drøftelse. 

 

Kompetence: Ledelsen og bestyrelsen 

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning: Skolebestyrelsen har ønsket et overblik over, hvordan vikardækningen løses på 

Endrupskolen. Lene orienterede om skolens principper for vikardækning. Skolen 

har 5 tilkaldevikarer, hvoraf en er uddannet lærer. Det tilstræbes, at klasserne 

dækkes med egne eller kendte lærere/pædagoger/vikarer, dernæst med tilkal-

devikarer. Længerevarende fravær dækkes med skolens egne eller andre ud-

dannede lærere.  

 Fravær kan være sygdom, senior- og omsorgsdage, barnets første sygedag, 

uddannelse, 6. ferieuge, tjenestefri, møder mm. 

 Endrupskolen ligger lavt på sygefravær.  

Skolebestyrelsen anerkender, at der findes gode løsninger i hverdagen for dæk-

ning af fravær.   

 

 

Sag nr. 22 Forsøg med skriftlige prøver i naturfagene 

 
Indledning: Skolens naturfagslærere Inge Lise Dyrekær Larsen og Bjarke Scavenius vil 

gerne deltage i projekt gennem Undervisningsministeriet (UVM) om skriftlige 

forsøgsprøver i naturfagene på 9. årgang. 

 

Lærerne mener, at der er god læring i at være med i projektet, og det giver et 

godt indblik i de fagområder, som fagene bevæger sig hen imod. Ledelsen bak-

ker op om dette synspunkt. 

 

Kan bestyrelsen godkende, at vi deltager i forsøget (se side 2 i brevet fra UVM, 

hvor det præciseres, at skolebestyrelsen skal tilkendegive at vi deltager). 
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Kompetence: Ledelsen og bestyrelsen 

 

Bilag: Information om forsøg med de skriftlige prøver i biologi, geografi og fysik/kemi 

samt informationsbrev fra 3/10 2022 fra UVM 

 

Referat/beslutning: Bestyrelsen godkender, at Endrupskolen deltager i forsøget. 

 

 

 

Sag nr. 23 Bevægelsesvejleder Nina Hansen 

 

Indledning: Nina fortæller, hvordan vi arbejder med bevægelse på Endrupskolen. 

 

Kompetence: Ledelse og bestyrelse 

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning: Nina fortalte om arbejdet med bevægelse på Endrupskolen. Bevægelse kan 

være trivselsskabende aktiviteter, aktiviteter med fagligt indhold og sundheds-

fremmende aktiviteter. Bevægelse i undervisningen skal være Add in i stedet 

for Add on, så bevægelsen bliver en del af de faglige aktiviteter, der foregår. 

 Der på Endrupskolen fokus på at udvikle bevægelse i skoledagen/undervisnin-

gen. Bevægelse i undervisningen er naturligt i de yngste klasser. For at få de 

ældste elever med arbejdes der med elevernes motivation og medbestem-

melse, tydelighed fra læreren i forhold til hensigten, læreren/pædagogen skal 

være rollemodeller, der skal være let tilgængelighed i forhold til aktiviteter. 

  

Alle lærere vil gerne og er på vej. Der er fælles hel kompetencedag fra alles 

skolens lærere og pædagoger den 20. januar.  

 

 Endrupskolen mangler tilbud, der inviterer til bevægelse i pauserne på udeom-

råderne til de ældste elever.  

 

 

Sag nr. 24 AKT-leder Vibe Harrishøj Larsen 

 

Indledning: Vibe (AKT-leder) fortæller, hvordan vi arbejder med forebyggende indsatser, og 

hvilke procedurer, der træder i kraft, når elever ikke trives. Vibe fortæller også 

om specialklasserækken (afdeling 3). 

  

Kompetence: Ledelse og bestyrelse 

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning: Det generelle og kontinuerlige trivselsarbejde i klasserne varetages af årgangs-

teamet. Størstedelen af samarbejdet mellem skole og hjem omkring børnenes 

og klassens trivsel sker i samarbejde mellem lærerne/pædagogerne og det en-

kelte barns forældre, grupper af børns forældre eller hele klassens forældre.  

 AKT-vejleder (Dorthe) mødes som forebyggende indsats med alle årgangsteam 

om trivselshandleplan for klassen som opfølgning på den årlige Nationale Triv-

selsmåling. Alle årgange skal hvert år udarbejde trivselshandleplan som opfølg-

ning på den Nationale Trivselsmåling.  

 AKT-vejleder kan i samarbejde med årgangsteamet iværksætte trivselsforløb i 

klasser, enten som forebyggende, foregribende eller indgribende indsats. Akti-

viteter er bygget op om legende og samarbejdende aktiviteter samt refleksio-

ner med børnene. Forældre informeres og kan inddrages i forløb. 
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 Skolen har fire resursepædagoger, der bidrager til at skabe udvikling. Deres 

opgave er at støtte op omkring enkelt elever. Resurserne fordeles som ud-

gangspunkt fire gange årligt. Elever med et udvidet specialundervisningsbehov 

tildeles plus minus 9 timer om ugen som støtte til at være en del af det læ-

rende klassefællesskab. Der etableres i perioder mindre hold i nogle moduler 

om ugen, hvor elever med særlige behov kan arbejde med relationer gennem 

faglige aktiviteter med andre elever fra klassen.  

  

 Enkelt elever, hvor der er særlige indsatser, sker det altid i tæt samarbejde 

med forældrene med en plan, målsætningssætningsskemaer og opfølgende sta-

tusmøder.   

 

 Skolen kan trække på eksterne samarbejdspartnere, som kan være en praksis-

vejleder fra PPR, der kan spare med og vejlede lærere/pædagoger omkring et 

barn. Psykolog fra PPR kan inddrages omkring et barn som understøttelse til 

forældre, der skal kunne understøtte deres barn. Det er psykologer, der kan 

inddrages i forbindelse med udarbejdelse af PPV (pædagogisk psykologisk vur-

dering) med handlingsvejledning til lærere/pædagoger og forældre.  

 Tværfaglige konferencer kan holdes med deltagelse af socialrådgiver f ra Center 

for Familier og Unge. Der kan via servicelovgivningen foranstaltes vejledning i 

hjemmet. 

 

 

Sag nr. 25 Nyt fra elevråd-verdensmålsråd-rettighedsråd 
 

Indledning: Rådene orienterer om deres arbejde. 

 

Kompetence: Elever, bestyrelse og lærere 

  

Referat/beslutning: Ingen repræsentanter til stede ved mødet.  

 

 

Sag nr. 26 Eventuelt 

 

Opdateret årshjul for skolebestyrelsens arbejde 

 
Bilag: Årshjul  

 
Kommende møder: 

 

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 

 

Tematikker som endnu ikke har været behandlet 

 

Skolebyggeri – besøg af konsulenter fra Fredensborg Kommune, Fremtidens skoler 

Elevernes stemme 

Trivselsmåling 


