Herlev

Kommune

Referat af skolebestyrelsesmøde
Tirsdag d. 7/8

Lindehøjskolen
Borgerdiget 105
2730 Herlev
Telefon

44 52 55 55

e-mail

lindehoejskolen@herlev.dk

Indbudt: Simon Brodersen Almind, Marian Tirkov-Tyrol, Dorte Fog, Klaus Schüt
Hansen, Camilla Obel Juul Hansen, Thorbjørn Hævdholm, Lasse Engbo Christiansen,
Marco Damgaard, Lene Jakobsen og Else Støvring
Elever:

Ingen valgt

Referent: HF

1. Velkommen
2. Kort præsentation af arbejdet i en skolebestyrelse
EJ præsenterede de rammer, der definerer skolebestyrelsens opgave.
Lovgrundlaget er Folkeskoleloven §44 samt den uddelegering der er fra
kommunalbestyrelsen.
3. Konstituering af bestyrelsen
Camilla Obel Juul Hansen blev valgt til formand
Klaus Schüt Hansen blev valgt til næsteformand
Dorte Fog og Marian Tirkov-Tyrol blev til repræsentanter i Skolerådet.

4.

Fastsættelse af møderække og drøftelse af arbejdsform
Oplæg til møderække blev uddelt og vedtaget. Mødetidspunktet for bestyrelsen er
kl. 19-21.30

5.

Ledelsens tanker for skolen
EJ fremlagde et oplæg om ledelsens tanker, der er udarbejdet med udgangspunkt
i kommunens udviklingsplan og forskellige strategier.
Der er særlig fokus på
• læsning og matematik, og i den henseende at alle elever løfter sig
• Trivsel, herunder at flere er glade for at gå i skole og oplever sig støttet og
motiveret.
• Interne overgange
• Skole/hjem-samarbejdet
• Samarbejdet i fagteam
• SFO/klub

6.

Indledende drøftelser af tanker for bestyrelsens arbejde
Tanker og ideer kom på bordet. Det var forhold/punkter som:
Kompetenceprofiler (hvem er gode til og interesserede i hvad)
Principper for skolen (hvad ligger der allerede)
Hvad skal bestyrelsen (hvad ligger der af obligatoriske forhold og punkter)
Bestyrelsens vision og mål

7.

Meddelelser
Vi fik to opsigelser i den sidste uge inden vi gik på sommerferie. Begge stillinger
har været slået op henover ferien. En er blevet besat, den anden er slået op igen.
Hvis budgettet holder, så går vi nul ved udgangen af 2018
Kapacitetsombygninger er pt. Sat på stand-by, da der er opstået nogle spørgsmål,
der først skal afklares.

7.

Evt

