Herlev

Kommune

Referat af Skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 27. august 2018 kl. 1900 – 2130

Lindehøjskolen
Borgerdiget 105
2730 Herlev
Telefon

44 52 55 55

e-mail

lindehoejskolen@herlev.dk

Indbudt: Mariann Tirkov-Tyroll, Klaus Schüt Hansen, Thorbjørn Hævdholm, Simon
Brodersen-Almind, Lasse Engbo Christiansen, Dorte Fog, Camilla Obel Juul Hansen
Else Støvring, Lene Jakobsen, Marco Damgaard, Henriette Fabricius og Ethan Jordan
Elever:
Afbud fra: Marian Tirkov-Tyrol

1.
2.

3.

Godkendelse af dagsorden og
referat
Orientering:
a) Formand
b) Skoleledelse
c) Andre

Bestyrelsens rolle på
Lindehøjskolen

Godkendt
a) Intet nyt
b) - Fejring af at vi er blevet
grønt flag skole ons. 29/8.
- 1. skoledag forløb fint.
- Skolepatruljerne er ved at
være på trapperne. De har
lige været på kursus, hvor
politiet underviste.
c) – kalender og ugeplaner spiller
ikke sammen. Det gør det
svært at få de oplysninger man
skal bruge.
- I forhold til den
persondataordning er det
ulogisk i forhold til
samtykkepapiret at man
kun kan give tilladelse til
at billeder kan bruges på
alle medier, såvel eksternt
som internt.
Oplæg v. EJ – billedligt talt, så er det
at have overblik og styre, ligesom at
være pilot i en helikopter.
- Fokus på skolens
kernopgave; læring, trivsel
og udvikling
- Når vi taler skole er det
både undervisningstid og
fritid.

Man repræsenterer alle –
hele skolen.
- Vi er her for fællesskabet
- Være nysgerrige blive
klogere på vores skole;
føre tilsyn. Oplæg om
konkrete forhold på skolen
eks. Hvordan gør vi med
støtteundervisning, vores
profiler i udskolingen,
SFO etc.
- Godkende budgettet
- Udarbejde principper som
skolen kan bygge på.
- Bindeled mellem alle
skolens forældre og
skolen, men ikke
sagsbehandle.
- Dialog og fællesskab er
centralt.
Man sagsbehandler ikke, man fungerer
ikke bisidder.
Principperne er det brede, der ligger
tættest på hverdagen. Principperne
bygger på værdierne og den vision vi
har og som hænger sammen med
Folkeskoleloven.
Vi er alle sammen skolen.
-

4.

5.
6.

Oplæg til Herlev Kommunes
budget 2019

7 minutter i den 7. himmel
Lindehøjs skolens principper

Gennemgang v. EJ
-principielt er der handlemulighed
inden for den sum vi får som skole,
men inden naturligvis inden for den
politiske tænkning der er i kommunen.
-i forbindelse med klassedannelse
beregnes der med 22 elever i snit.
Der er høringsfrist 3/9-18.
Udsættes til næste møde.
Oplæg v. EJ
- Principper – politikker hverdagens
- Vi behøver ikke arbejde
med alle principperne på
en gang.
- Vi skal vide hvor vi gerne
vil hen
- Tid til gode drøftelser.
- Hvis vi i ledelsen kunne få
et ønske opfyldt skulle det
være at starte med
trivselsforældrene rolle,
forældret ansvaret for alle
elevers trivsel (hvordan
undgår vi at ekskludere.
Hvordan får vi opbygget
et konstruktivt

forældreengagement og
skole/hjemsamarbejdet.
Ønsker opstået i forbindelse med
gennemlæsningen og drøftelse
Klassedannelse
Mobilregler
Sund skole
Vikardækning
Skemalægning

7.

Evt

Med venlig hilsen
På vegne af
Camilla Obel Juul Hansen

Ethan Jordan

Ledelsen udarbejder et forslag til en
rækkefølge af bearbejdning af
principper til næste møde.
Kommunalt Bestyrelsesseminar 5. og
6. oktober

