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Indbudt: Rikke Nikolajsen, 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 

Indbudte Elever: Emilie Møller Tronborg og Sigrid Fog 

Afbud: Dorte Fog og Sigrid Fog og Klaus Schüt Hansen 

Mødeleder: Lasse Engbo Christiansen 

 
 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat 
 

Dagsorden godkendt. 
Referatet godkendt. 

2.  Orientering: 
a) Formand 

Simon har talt med Camilla Ottsen om dels processen og beslutningerne omkring brobygning og 
overgang fra daginstitution til skole. 

b) Skoleledelse 
De nye 7. klasser er dannet. Det har været en svær proces i år med den kombination af ønsker, 
der har været. 

c) Bestyrelsens arbejdsgrupper 
Der har været møde i Indeklimagruppen. Der er ved at blive skrevet et notat og når det er klar, er 
gruppen færdig med deres opdrag. 

d) Andre 
 

3.  Spilpolitik 
 
Resume 
Efter en forældrehenvendelse har skolebestyrelsen tidligere drøftet Klubbens tilgang til spil og 
retningslinjer forbrug af disse. 
 
Sagsfremstilling 
Efter en tidligere drøftelse omkring, hvilke spil Klubben stiller til rådighed for medlemmerne, udtrykte 
skolebestyrelsen ønske om en udarbejdelse af en egentlig spilpolitik i forlængelse af skolens princip for 
undervisningsmidler, hvor der bl.a. står: ”Desuden skal vejledende aldersanbefalinger på film og lignende 
medier følges.” Klubben har udarbejdet en politik, der baserer sig på anbefalinger fra Medierådet og 
Ungdomsringen, men som også afspejler den professionelle pædagogiske vurdering, klubben foretager. 
 
Indstilling 
Det indstilles at bestyrelsen tager Klubbens spilpolitik til efterretning, og evt. nedsætter en arbejdsgruppe 
med henblik på at revidere relevante principper. 
 
Ansvarlig 
Ethan Jordan 
 
Drøftelse: 
Undring over, at klubbens udspil ikke baserer sig på de principper skolebestyrelsen har, samt at det er så 
åben en tilgang til en pædagogisk vurdering. Det er svært at se, hvor forskningen kommer ind i den 
foreslåede politik. 
Henvendelse fra en trivselsforældregruppe, der har spurgt til, hvornår spilpolitikken kommer. 
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Debat om tidsperspektivet – kan man spille i flere timer, hvis der ikke er kø? 
Debat om aldersgrænsen - selvfølgelig kan pædagogerne vurdere, men i klubben er der ikke nogen 
efterbehandling. Børnene går bare hjem bagefter uden, at der nødvendigvis bliver samlet op på grimt 
sprog, vold etc. 
 
Beslutning: 
Spilpolitiken ligger for langt fra de nuværende principper og tages ikke til efterretning.  
Der nedsættes en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der ser på de nuværende principper. Der inviteres en 
medarbejder fra klubben til deltagelse i arbejdet. Planen er at det er klar hurtigt efter ferien. 
 
 

4.  Ny struktur  
 
Resume 
Lindehøjskolen har gennem en årrække været organiseret lodret i spor, fx 3., 4. 5., 6. A sammen. Denne 
organisering har været gældende for elevernes fysiske placering og for samarbejdsstrukturerne for 
personalet omkring klasserne. 
 
Sagsfremstilling 
I forbindelse med drøftelserne omkring en ombygning af Lindehøjskolen tog Lindehøjskolen også hul på en 
drøftelse omkring en ændring af strukturen for eleverne. Der har været drøftelser i alle personalefora for 
at finde den løsning der kunne give den bedste trivsel og læring for skolens elever og skabe 
samarbejdsrelationer, der kan være med til at løfte skolens elever endnu mere. 
 
Indstilling 
Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen om ændring af struktur til efterretning. 
 
Ansvarlig 
Ethan Jordan og Henriette Fabricius 
 
Bilag 
 
Beslutning: 
Indstillingen tages til efterretning. 
 

5.  Evaluering af året 
 
Resume 
Bestyrelsen har nu arbejdet et skoleår hvilket giver anledning til at kigge tilbage på årets arbejde. 
 
Sagsfremstilling 
Skolebestyrelsen vil gennem en styret proces evaluere årets indsatser med fokus på det bestyrelsen 
ønsker gøre mere af. 
  
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen efter endt evaluering udvælger tre fokuspunkter for det kommende skoleår 
med udgangspunkt i den gennemførte evaluering. 
 
Ansvarlig 
Simon Brodersen Almind 
 
Drøftelse: 
 
Fortsæt. Klar ordstyrerrolle, kæpheste og det gode humør, kritisk dialog, aktive og gode arbejdsgrupper 
 
Start med: Kommunikation, samarbejde mellem ledelse og bestyrelse, mere tid til punkter så man kan nå 
dialogen, afliv Camillas heste, gang i revision af flere principper, synliggør vores arbejde, workshop-lørdag 
med principper, brug værdierne aktivt i møderne, offentliggør dagsorden og referater, reelt at føre tilsyn, 
sommerfest 
 



Beslutning: 
Simon ser på ovennævnte og skriver det sammen hen over sommeren. 
 

6.  Opfølgning på trivselsforældremødet 
 
Resume 
Skolebestyrelsen afholdt d. 23. maj et møde for skolens trivselsforældre, hvor der ved et oplæg blev 
fokuseret på trivselsforældrenes vigtige rolle for elevernes trivsel. 
 
Sagsfremstilling 
Skolebestyrelsen har fokus på at skolens trivselsforældre er med til at skabe trivsel og en god hverdag på 
Lindehøjskolen. Mødet og oplægget var første skridt i arbejdet for at skabe en ramme sammen med 
trivselsforældrene. 
 
Indstilling 
Det indstilles at bestyrelsen evaluerer mødet og efterfølgende drøfter en evt. opfølgende handling. 
 
Ansvarlig 
Henriette Fabricius 
 
Drøftelse: 
Der var ikke så mange fremmødte, men det var en god aften med et meget relevant og nærværende 
indhold. 
Manglende fremmøde handler måske om at genopbygge traditionen – et møde om året. Lad den gode 
historie brede sig som ringe i vandet. 
Godt at have et møde, der er målrettet trivselsforældrene. Herudover mødet med beretningen som er for 
alle. 
Kan man holde et møde for 0.klasse – gennemgå skole/hjem principper og indkøring i/ forståelse af 
fællesskabet? 
 
Beslutning: 
Skolen og bestyrelsen arbejder videre med ovennævnte input. 
 

7.  Ombygning af Lindehøjskolen 
 
Resume 
Der har gennem en årrække været talt om en kapacitetsombygning af Lindehøjskolen. Det har været en 
langstrakt proces med mange tanker og tegninger. Der er stadig en politisk beslutning om en 
kapacitetsombygning af Lindehøjskolen, men tidplanen har skubbet sig. 
 
Sagsfremstilling 
På Børne og Uddannelsesudvalgets møde d. 21. maj, var der et punkt på, hvor det blev indstillet, at 
udvalget godkendte en skimmelsanering af Lindehøjskolen da tekniske undersøgelser af 
skimmeludfordringerne på Lindehøjskolen viser, at omfanget er værre end umiddelbart vurderet. Som 
konsekvens heraf skal kommunalbestyrelsen tage stilling til en fremrykning af anlægsmidler, så en 
totaludskiftning af tagkonstruktionerne på Lindehøjskolens øst- og vestfløj kan igangsættes og 
gennemføres. 
 
Der er konstateret begyndende skimmel i Vestfløjen og en stor mulighed for skimmel i Østfløjen. Begge 
steder er en fejlkonstruktion af tag og vinduer grunden til de målte tilstande. 
 
I forbindelse med et andet punkt på udvalgets dagsorden fremgik det, at Lindehøjskolens 
kapacitetsombygning nu sammentænkes med skimmelsaneringen og dermed forventes afsluttet i 
september 2021. 
 
Indstilling 
Det indstilles at skolebestyrelsen udpeger to medlemmer til skolens brugergruppe, der rådgiver 
styregruppen for kapacitetsbyggeriet. Denne styregruppe bliver formentlig også styregruppe i forbindelse 
med den kommende skimmelsanering. 
 



Ansvarlig 
Ethan Jordan 
 
Drøftelse: 
Hvis kapacitetsudvidelsen bliver udskudt, må vi overveje at melde opad om behovet for opgradering af 
faglokalerne. 
God ide med en brugergruppe. 
Politisk er der sat penge af til skimmelrenoveringen. Politisk er der afsat penge til byggeriet, men de bliver 
først frigivet, når de endelige planer ligger klar. 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at det kan være dyrt at skynde sig, tværtimod er det fornuftigt med 
en helhedsplan. Både i forhold til logistik og dagligdagens praksis. 
 
Beslutning: 
Simon og Lasse delstager i skolens brugergruppe. 
 

8.  Opstart på arbejdet med årsberetningen 
 
Resume 
Skolebestyrelsen skal afgive en årlig beretning til skolens forældrekreds. 
Beretningen afgives på et forældremøde for alle skolens forældre jf. folkeskolelovens § 44 stk. 12 og 13. 
 
Årsberetningen beskriver i korthed de aktiviteter, som skolen har haft i gang inden for det sidste år. 
Årsberetningen kan være en status over, hvor langt skolen er nået mht. at opfylde de fastsatte mål i fx 
skolens værdiregelsæt, skole-hjemsamarbejdet eller i antimobbestrategien. Men årsberetningen kan også 
indeholde en plan for det kommende års arbejde, som en god orientering til forældrene om, hvad 
skolebestyrelsen arbejder med og planlægger at ville arbejde med i det kommende skoleår. 
 
Sagsfremstilling 
Der er ikke fastsatte krav til, hvordan en årsberetning skal fremlægges og det er derfor op til 
skolebestyrelsen at finde den form, der bedst repræsenterer bestyrelsen.  
 
Det er tidligere besluttet at beretningen skal indeholde noget om principper, trivsel, indeklima, 
skolebestyrelsens arbejdsstruktur, kapacitetsudvidelse, princip for skolehjemsamarbejdet, struktur. 
Fremlæggelsen bliver dels som et dokument (formanden laver udkast) dels som en video (arbejdsgruppe 
nedsat). 
 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen kort drøfter tilgangen til de valgte temaer og forholder til den fremlagte tekst. 
 
Ansvarlig 
Simon Brodersen-Almind 
 
Bilag 
Udkast til skriftlig årsberetning 
 
Drøftelse: 
Input til udkastet – føj nogle fakta bokse på med principper. 
Fyraftensmøde som åbent hus – kom og mød bestyrelsen og kom med bud på og ønsker til bestyrelsens 
arbejde. . Beretningen og videoen sendes ud inden 
 
Beslutning: 
Simon arbejder videre med udkastet. 
 

9.  Åbne emner 
 
Resume 
Gennemgang af bestyrelsens liste med spørgsmål, emner eller temaer der ønskes taget op til drøftelse 
senere. 
 
Indstilling 



Det indstilles, at bestyrelsen gennemgår listen og tilpasser denne efter behov og ønsker. 
 
Ansvarlig 
Simon Brodersen-Almind 
 
Bilag 
Liste med åbne emner 
 
 
Beslutning: 
Listerne blev gennemgået 
 
 

10.  Evt. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
På vegne af  
Simon Brodersen-Almind 
 
Ethan Jordan 


