Herlev

Kommune

Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 26. november 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
Afbud fra:
Mødeleder: Klaus Schüt Hansen

1. Godkendelse af dagsorden og referat


Bilag til punktet: Referat fra
mødet d. 24. oktober

2. Orientering:
a) Formand
b) Skoleledelse
c) Andre

Referatet er godkendt.
Dagsorden godkendt.

a)

b) Orientering om at information om
kommunens idrætsklasse er lagt på
forældreintra for kommende 7.
klasser.
Vores Luciaoptog er blevet
forespurgt om de vil gå Lucia i
Herlevcenteret.
c)

3. Elevrådet

Intet nyt

Forældredelen af bestyrelsen har
holdt møde inden
skolebestyrelsesmødet for at blive
klogere på, hvor de hver især står
og hvordan der skal arbejdes med
processerne i bestyrelsens arbejde.
Der har været elevrådsmøde i dag, hvor der
har været arbejdet med, hvad elevrådet
gerne vil arbejde med i dette skoleår samt
hvordan de vil arbejde i elevrådet.
Eleverne vil gerne:
 samle ind til stole og borde i
klasselokalerne.
 Bod i uge ti (filmugen)
 Ønske om featureuge for hele
skolen (ligesom Lindehøj City)
Snak om hvordan det store og det lille
elevråd arbejder sammen. Kunne det være

4. Proces for svar på forældrehenvendelse
på intra.
 Hvem gør hvad?
 Henvendelse vedr.
aldersgrænser for spil i
Klubben.
 Skrivelse til alle skolens
forældre fra skolebestyrelsen

5. Værdier
Oplæg v. Dorte Fog
Fælles drøftelse

en ide, at Sigrid og Emilie kunne deltage i det
lille elevråd eller kunne det være
kontaktlærerne, der sørger for
sammenhængen mellem det store og det
lille elevråd.
Bestyrelsen ønsker en mere principiel
drøftelse om større indsamlinger i skoleregi.
Henvendelsesmulighederne til
skolebestyrelsen på intra, har været ukendt.
Forslag om at det lukkes og så kobles på
kontaktmuligheden med mailadressen som
kan ses i afsnit om
skolebestyrelsen/medlemmer i
skolebestyrelsen – på hjemmesiden
EJ ser på det.
De forældre, der har skrevet får svar om,
hvor de kan henvende sig fremadrettet og
konkret i forhold til det deres henvendelse
handler om.
En af henvendelserne har handlet om,
hvorvidt det er ok at der i klubben spilles
spil, hvor aldersgrænsen er 18år. I den
forbindelse henvises til principper for
filmvisning, hvor der står at skolen følger de
vejledende aldersgrænser.
Forslag om, at bestyrelsen skriver ud om
hvad bestyrelsen arbejder med og hvordan
man henvender sig til bestyrelsen. Camilla
skriver et udkast.

Oplæg v. Dorte
Proces i gang med, hvilke værdier der
kommer til at være gældende for
skolebestyrelsens arbejde.
Igennem en proces, hvor alle kom med bud
på værdier er der valgt 6 værdier ud, som
der skal arbejdes videre med.

6. Struktur for principper

De værdier der kom på tavlen var.
Udfordre
Samarbejde
Ligeværd
Åbenhed
Tillid
Enkelthed
Dialog
Fællesskab
Læring
Demokrati
Trivsel
Respekt
Integritet
Anerkendelse.
De øverste 6 ord er dem, der arbejdes videre
med.
Gennemgang af bilagene v. Simon
Simon prøver at udarbejde et forslag på

Bilag til punktet: Arbejdsplan_grundlag,
udarbejdet af Simon Brodersen-Almind,
Reflektionsskema til udarbejdelse af
principper

sammenhæng mellem årshjul, arbejdsplan
og ideer.
Debat om, at det er ok at skynde sig
langsomt. En ide at starte med at høre, hvad
skolen (elever, personale, ledelse) synes
trænger sig mest på.
Refleksionsskema er fint, men det bør
indskrives hvordan bestyrelsen følger op på,
hvordan princippet virker i praksis.

7. Planlægning af møde med
trivselsforældre
8. Evt

Første princip bestyrelsen tager hul på er
klassedannelse. EJ og HF kommer med et
oplæg på næste møde.
Udskydes. I julebrev fra bestyrelsen vil der
blive skrevet at der kommer et møde for
trivselsgrupperne.
Ønske om at der på dagsordenen står en
indstilling under det enkelte punkt, hvor der
skal træffes en beslutning/handling.
Simon er ordstyrer på næste møde.

Med venlig hilsen
Henriette Fabricius

