
Skolebestyrelsesmøde 
Onsdag den 23. marts 2022 kl. 1830 – 2100 

 
 

Indbudt: Rikke Nikolajsen (forældre), Klaus Schütt Hansen (forældre), Thorbjørn 
Hævdholm (forældre), Lasse Engbo Christiansen (forældre), Mikkel Rosing-
Schow (forældre), Camilla Obel Juul Hansen (forældre), Simon Brodersen-
Almind (forældre), Marco Damgaard (kommunalbestyrelsen), Martin Grønbech 
(personale), Lene Jakobsen (personale), Cevin Hinz Svendsen (elev), Jamila 
Aslani (elev), Ulrikke Wandler (ledelse) og Karin Anker(ledelse) 

Afbud/fraværende:  

Mødeleder: Simon Brodersen-Almind 

Mødested: Lindehøjskolen, P1 (personaleværelset) 

Referent: Ulrikke Wandler 

 
 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat 10 min 

2.  Velkommen til ny skoleleder 
 
Resume 
Indstillingsudvalget for ansættelse af ny skoleleder har valgt at ansætte en ny 
skoleleder fra den 1. marts og skolebestyrelsen byder velkommen.  
 
Sagsfremstilling 
Indstillingsudvalget bestående af repræsentanter fra skolebestyrelsen, skolens 
personale og ledelse samt forvaltningen har sammen besluttet, at det bliver 
Karin Anker, som er 57 år gammel, som bliver skoleleder på Lindehøjskolen. 
  
Karin har et langt arbejdsliv i folkeskolen med sig. Hun har over 20 års erfaring 
som lærer og dernæst syv års erfaring som afdelingsleder og senest fem års 
erfaring som skoleleder. Karin har i starten af hendes karriere været på skoler i 
København og på den københavnske vestegn og senest knap syv år i det 
sønderjyske. Karin flytter nu tilbage til københavnsområdet sammen med sin 
mand. 
 
Skolebestyrelsen byder Karin velkommen som ny skoleleder på Lindehøjskolen. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen tager punktet til efterretning. 
 
Ansvarlig 
Simon Brodersen-Almind 

15 min 

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

30 min 

4.  Nyt fra elevrådet 
 
Elevrådet orienterer om deres aktuelle arbejde. 

10 min 

5.  Undersøgelse fra Rådet for sikker trafik 10 min 

Herlev  
 Kommune 
 
 
Lindehøjskolen 
 
 Borgerdiget 105 

 2730 Herlev 

 

Telefon 44 52 55 55 

 

e-mail lindehoejskolen@herlev.dk 



 
Resume 
Rådet for sikker trafik udsender før sommerferien et spørgeskema til alle skoler, 
der omhandler det timeløse fag ”Færdselslære”. Dette skema indbefatter syv 
spørgsmål, som skolen vil besvare. 
 
Sagsfremstilling 
Der gives en kort orientering omkring status på de syv områder. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Ansvarlig 
 
Karin Anker 
 

6.  Plan for arbejdet med principper (to bilag) 
 
Resume 
Skolebestyrelsen udarbejdede i 2020 en plan for arbejdet med principper. 
Denne plan tages nu op igen. 
 
Sagsfremstilling 
Skolebestyrelsen tager overordnet stilling til rækkefølgen ift 
udarbejdelsen/revideringen af de lovpligtige principper. 
 
Indstilling 
Der udarbejdes en plan til det videre arbejde med principperne. 
 
Ansvarlig 
Simon Brodersen-Almind 
 

15 min 

7.  Timefordelingsplan 2022/2023  
 
Resume 
I forbindelse med skoleårets planlægning udarbejdes der hvert en 
timefordelingsplan til brug for fordelingen af undervisningsopgaverne blandt det 
pædagogiske personale. 
 
Sagsfremstilling 
Timefordelingsplanen, i sin nuværende form, gennemgås. 
 
Indstilling 
Bestyrelsen tager timefordelingsplanen til efterretning 
 
Ansvarlig 
Karin Anker 
 

20 min 

8.  Trivselshandleplan 
Resume 
Fra det politiske udvalg er der afsat midler til arbejdet med elevernes trivsel. 
Derudover ønsker udvalget en plan for hver skoles arbejde med 
antimobbeplaner og tiltag der skal forebygge mistrivsel.  I den forbindelse 
ønsker udvalget en tilbagemelding fra hver enkelt skole. Denne tilbagemelding 
skal udformes som en lokal trivselshandleplan. 
Sagsfremstilling 
Trivselshandleplanen fremlægges for bestyrelsen 

20 min 



 
Indstilling 
Trivselshandleplanen danner baggrund for det videre arbejde i arbejdsgruppen 
under bestyrelsen. 
Ansvarlig 
Karin Anker 

9.  Info om status på Lindehøjskolen 
Resume 
Efter en tid med flere vakante lederstillinger på skolen, er vi nu dem vi skal 
være. 
 
Sagsfremstilling 
Der orienteres om de tanker det nye ledelsesteam har ømkring skoleudvikling, 
herunder økonomi mv. 
 
Indstilling 
Orientering danner baggrund for punkter på de kommende møder i bestyrelsen 
 
Ansvarlig 

15 min  

10.  Evt. 
 
Valg af mødeleder til næste møde. 

5 min 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Simon Brodersen-Almind 


