Herlev

Referat af
Skolebestyrelsesmøde

Kommune

Torsdag den 24. oktober 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 BrodersenAlmind, Lasse Engbo Christiansen, Dorte Fog, Camilla Obel Juul Hansen
Else Støvring, Lene Jakobsen, Marco Damgaard, Henriette Fabricius og Ethan Jordan
Indbudte Elever: Emilie Møller Tronborg og Sigrid Fog
Indbudt gæst: Skolechef Camilla Ottsen til pkt. 4 og pkt.5
Afbud fra: Dorte Fog, Sigrid Fog, Emilie Møller Tronborg, Marco Damgaard, Mariann TirkovTyroll

1. Godkendelse af dagsorden og referat
•

Bilag til punktet: Referat fra
mødet d. 17. september

Indvending mod at Camilla Ottsen er
inviteret til mødet, da det er formand og
sekretær der har inviteret, men ikke
skolebestyrelsen.
Forslag om at dagsordenen godkendes med
tilføjelse om at invitere Camilla, og at hun
bliver som gæst til pkt. 4 og 5 som udmeldt i
den udsendte dagsorden. Forslaget blev
vedtaget.
Thorbjørn forlader mødet efter denne
vedtagelse 19.30
Mødet suspenderes til Simons ankomst kl.
19.40.
Dagsordenens pkt. 1 er åbent til
godkendelse for, at der på dagen kan træffes
en beslutning om ændring af dagsordenen
for det pågældende møde.
Referatet godkendes med en beklagelse ifht.
det punkt der skulle følges op på. Det pkt.
kommer dagsordenen næste gang.

2. Orientering:
a) Formand
b) Skoleledelse
c) Andre
3. Elevrådet
4. Skolebestyrelsens indhentning af

Ingen elever tilstede.
Camilla Ottsen fortæller, at der på

oplysninger jf. folkeskolelovens §44 stk
1.
•

Punkt ønsket af Thorbjørn
Hævdholm jf bilag vedlagt
dagsordenen: mail fra
Thorbjørn Hævdholm.

•

Bilag til punktet: Svar fra
skolechef Camilla Ottsen,
centerchef for Center for
Dagtilbud og skole på
henvendelse fra Ethan Jordan.
5. Dialog med skolechef Camilla Ottsen
• Opsamling på
bestyrelsesseminaret med
fokus på samarbejdet mellem
skolebestyrelsen og skolens
ledelse
6. Skolebestyrelsens årshjul og
planlægning af arbejdet
Bilag til punktet: Oplæg til årshjul og
oplæg til arbejdsplan
Punkt ønsket af Thorbjørn Hævdholm jf
bilag vedlagt dagsordenen: mail fra
Thorbjørn Hævdholm

foranledning er rådspurgt hos ministeriet om
forståelsen af §44 stk. 1
Som bestyrelsen kan man hente oplysninger
om forskellige forhold hos forvaltningen
igennem skoleledelsen.
Oplysningerne skal være relevante og
meningsfyldte i forhold til hvad der arbejdes
med i bestyrelsen.

Fælles drøftelse. Bestyrelsesseminariet var
en positiv oplevelse. Det kunne være rart,
hvis seminariet havde ligget lidt før.
En opfordring til, at man har en startpakke til
nye bestyrelser.
Det er besluttet at december og juni mødet
holdes 17.30-19.30 med efterfølgende
spisning.
Der er to skal-punkter, der skal behandles
• Budget
• Årsberetning
Det er godt med årshjul og årsplan.
I forhold til arbejdet med principper foreslås
det, at bruge refleksionsskemaet fra Skole og
Forældre. Brug af skema besluttes på næste
møde.
På næste møde finder vi også ud af hvem,
der er ansvarlig for at stå for de forskellige
principper og arbejdsopgaver.
Udkastet til årshjul og årsplan godkendes.
Udover årshjul og årsplan udarbejdes der en
liste med emner, der kan tages op og en liste
med principper og hvornår de tages
op/revideres.
Fast punkt på dagsordenen, at årsplanen og
de prioriterede lister løbes igennem.
Der afholdes et arrangement for
trivselsforældrene i marts.

7. Ferieplan 19/20
Bilag til punktet: Oplæg til ferieplan
19/20

Forslaget til ferieplanen godkendes.
Der henstilles til at ”dag 200” lægges som et
aftenarrangement som åbent hus.
Bestyrelsen vil gerne inddrages i det
konkrete arbejde.

Bilag til punktet: Oplæg til ferieplan
19/20
8. Arbejdet med indeklimaet på
Lindehøjskolen
• Godkendelse af kommissorium
• Godkendelse af udarbejdelse af
udkast til nyt princip

Bilag til punktet: Oplæg til
kommissorium for arbejdsgruppen vedr.
indeklimaet på Lindehøjskolen
9. Evt

Kommissoriet er godkendt.
Det godkendes, at gruppen udarbejder et
udkast til principper i henhold til det vi
beslutter om arbejdet med principper.

Debat og input om de overvejelser der ligger
omk. computerspil. Ethan følger op.
Mødeledertjansen går på skift. Klaus er
mødeleder næste gang.

Med venlig hilsen
På vegne af
Camilla Obel Juul Hansen

Ethan Jordan

