
Skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag den 21. september 2021 kl. 1830 – 2100 

 
 
Indbudt:  
Forældre: Rikke Nikolajsen, Klaus Schütt Hansen, Thorbjørn Hævdholm, Lasse 
Engbo Christiansen, Mikkel Rosing-Schow, Camilla Obel Juul Hansen, Simon 
Brodersen-Almind 
Lærere: Martin Grønbech, Lene Jakobsen 
Elever: Sebastian Ahler-Toftehøj og Rebekka Viktoria Aaen 
Repræsentant fra kommunalbestyrelsen: Marco Damgaard 

Skolens ledelse: Henriette Fabricius og Hanne Hansen 

Afbud: Hanne Hansen, Lene Jakobsen, Mikkel Rosing-Schow, Jamila Aslani 

Mødeleder: Hanne Hansen 

Mødested: Lindehøjskolen, fælleshuset 

Referent: Ulrikke Wandler og Klaus Schütt Hansen 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 
Dagsorden: Godkendt. 
Referat fra 17-05-2021: Godkendt 

2. Meddelelser: 
a) Formand 
b) Skoleledelse 
c) Skolerådet 
d) Arbejdsgrupper 
e) Andre 

3. Nyt fra elevrådet 
 
Elevrådet orienterer om deres aktuelle arbejde. 
 
Referat:  
Lærer for elevrådet, Lene Jensen informerer om 9. årgangs afslutning på LHS. 

Herlev  
 Kommune 
 
 
Lindehøjskolen 
 
 Borgerdiget 105 
 2730 Herlev 
 
Telefon 44 52 55 55 
 
e-mail lindehoejskolen@herlev.dk 



4. Mødekalender 2021-2022 
Resume 
Jf. skolebestyrelsens forretningsorden skal denne inden skolens sommerferie godkende en 
mødekalender for det kommende skoleår. 
 
Sagsfremstilling 
Skolebestyrelsen har i sin forretningsorden fastsat, at den som udgangspunkt mødes en gang om 
måneden, hvilket også har været praksis i løbet af den indeværende valgperiode. 
 
Udkast til mødekalender for skoleåret 21/22 har den ønskede mødefrekvens, og der er forsøgt at taget højde 
for skolens interne møder, møder i Skolerådet samt møder i kommunalbestyrelsen. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen: 

• drøfter det udsendte oplæg til mødekalender, og 
• godkender mødekalenderen for det kommende skoleår. 

 
Ansvarlig 
Simon Brodersen-Almind 
 
Bilag 
Oplæg til mødekalender for skoleåret 21/22 (eftersendes) 
 
Beslutning: 
Den fremsendte mødekalender er godkendt. 
 

5. Nyt princip for fritidstilbud – 3. Behandling 
Resume 
Skolebestyrelsen nedsatte på mødet i november 2019 en arbejdsgruppe der 
skulle udarbejde udkast til et nyt princip for skolens fritidsdel. Arbejdsgruppen 
fremlægger udkast til et revideret princip, der følger de retningslinjer 
bestyrelsen har vedtaget for principperne på Lindehøjskolen. 
 
Sagsfremstilling 
Skolebestyrelsen skal jf. folkeskoleloven § 44 stk. 2 udarbejde et princip for 
skolefritidsordningens virksomhed. Lindehøjskolen har endnu ikke et sådant 
princip og der er derfor tale om en udarbejdelse af et nyt princip. 
Skolebestyrelsen nedsatte på mødet i november 2019 en arbejdsgruppe der 
skulle udarbejde udkast til et nyt princip for skolens fritidsdel, der består af en 
SFO-del for indskolingen (0. til 3. klassetrin) samt en klub-del for mellemtrinnet 
(4. til 6. klassetrin). 
Arbejdsgruppen fremlagde på mødet i februar 2020 deres gennemgang af 
refleksionsskemaet fra Skole og Forældre og udkast til et nyt princip på 
bestyrelsens møde den 3. december 2020. Arbejdsgruppen har på baggrund af 
feedback herfra revideret udkastet, som ønskes at skulle gælde fra skoleåret 
2021/22. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at bestyrelsen: 

• drøfter det fremlagte udkast og giver feedback til arbejdsgruppen, og 
• godkende udkastet, hvis der kun er tale om mindre rettelser. 

 
Ansvarlig 
Rikke Nikolajsen og Henriette Fabricius 
 
Bilag 
Udkast til nyt princip for fritidstilbud (eftersendes) 
Beslutning: 
Princippet vedtaget. 



6. Pause og aftensmad 

7. Værdigrundlag for Lindehøjskolen 
Resume 
Skolebestyrelsen har igangsat en proces for at få opdateret værdigrundlaget for Lindehøjskolen. Skolens 
ledelse orienterer skolebestyrelsen om status på processen. 
 
Sagsfremstilling 
Folkeskolelovens § 44, stk. 4 forpligter skolebestyrelsen til at udarbejde et værdiregelsæt for skolen. Et 
værdiregelsæt sætter ord på skolens kerneværdier for god adfærd blandt ledelse, personale og elev, og 
hvordan skolen aktivt arbejder med at sikre et godt undervisningsmiljø, med fokus på elevernes trivsel og 
læring. 
 
Lindehøjskolen ønsker at opdatere værdigrundlaget for skolen, så skolens kerneværdier og børnesyn 
afspejles i et opdateret værdigrundlag. 
Værdigrundlaget beskriver den kultur, vi ønsker på vores skole. Det handler både om, hvordan vi møder 
elever og forældre, hvordan skolen samarbejder og hvilke værdier dagligdagen på Lindehøjskolen skal 
bære præg af. 
 
Formelt set er processen frem mod et opdateret værdigrundlag forankret i skolebestyrelsen. For at skabe 
ejerskab til et opdateret værdigrundlag ønskes der en inddragende proces, hvor personale, elever og 
forældre alle bidrager. 
 
Bestyrelsen igangsatte på sit møde i januar 2021 arbejdet med at revidere Lindehøjskolens værdigrundlag. 
Bestyrelsen godkendte udkast til procesplan for arbejdet og bakkede fuldt op om ledelsens ønske til en 
proces, hvor personalets tanker og bidrag spiller en central rolle, ligesom elever og forældre bidrager til 
arbejdet. 
 
Skolens ledelse har på den baggrund sat gang i arbejdet med værdigrundlaget blandt personalet og i 
skolens arbejdende udvalg. Skolens ledelse redegjorde på bestyrelsesmødet den 22. april for det arbejde 
der er færdiggjort og en plan for det videre arbejde blandt personalet og i bestyrelsen blev drøftet. 
 
Bestyrelsen besluttede, at der skal være et værdiregelsæt inden sommerferien, og den vil derfor på 
baggrund af det færdiggjorte arbejde udvælge tre til fire værdier til et værdiregelsæt. Dette skal ikke stå i 
vejen for, at den igangsatte proces fortsættes i det nye skoleår, og værdiregelsættet herefter bliver 
revideret. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen på baggrund af de foreløbige resultater fra den igangsatte proces udvælger 
tre til fire værdier og udarbejder et værdiregelsæt der kan godkendes. 
 
Ansvarlig 
Henriette Fabricius og Hanne Hansen 
 
Referat:  
Skolens bestyrelse arbejde med en proces omhandlende: ”Hvad er det for en skole vi gerne vil have og 
hvad vil vi gerne kendes på?”  
Gennem processen nåede bestyrelsen frem til at indstille følgende værdi: ” Alle skolens aktører skal opleve 
trygge forpligtigende fællesskaber”. 

8. Evt. 
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