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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: Sigrid Fog 

Afbud: Dorte Fog, Thorbjørn Hævdholm, Lene Jakobsen 

Mødeleder: Rikke Nikolajsen 

 
 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat 
 
Godkendelse af referatet udskydes til næste gang. 
 
Dagsordenen godkendt. 
 

2.  Orientering: 
a) Formand 

Simon kommer og siger hej til personalet og viser skolebestyrelsens ansigt når der er Pædagogisk 
Rådsmøde. 
 
Forløbet med høring til budget 2020 bliver en meget kort proces i år. Det hele kommer til at foregå i uge 41. 
Alle får budgettet ud mandag og høringssvaret skal være afleveret fredag kl.12. Der skal derfor afholdes et 
ekstraordinært møde. EJ sender en doodle rundt, og der aftales nærmere på næste møde. 
 

b) Skoleledelse 
Vi gik på sommerferie med flere sider i Herlev Bladet, om en af vores klasser. Et forløb der er blevet 
orienteret om på forårets møder. 
På baggrund af forløbet vil der på denne side af sommerferien blive et forløb for eleverne med folk fra PPR 
og et forløb for forældrene med en ekstern konsulent. Ingen af de professionelle på skolen eller PPR har 
efter en grundig analyse, set noget bemærkelsesværdigt omkring og i den omtalte klasse. Det er en helt 
almindelig normalfungerende klasse. 
 
Udover en barselsvikar der stoppede op til sommerferien fik vi også en opsigelse den sidste skoledag. Det 
har betydet, at vi har haft et opslag oppe henover sommerferien. Vi har i går ansat to nye lærer, en 
fastansættelse og en i barselsvikariatet.. 
 
Skoleopstarten for den nye 0. årgang med udskudt klassedannelse har forløbet fint med enkelte 
skønhedsfejl, der skal justeres til næste år. 
 
Aula blev lige inden ferien udskudt til uge 43. 
 
I sommerferien har der også været skrevet i Herlev Bladet om ombygning, skimmelforebyggelse på 
Lindehøjskolen. EJ har kontaktet CEIS for at høre hvor langt de er med det. Vi afventer et møde. 

 
c) Bestyrelsens arbejdsgrupper 

De grupper der ikke er på dagsordenen har ligget i bero henover sommeren. 
 
 

d) Andre 
Elevrådet: 
Sigrid har aftalt med Luca at der er valg til elevrådet d. 4/9-19. 
De fleste kan godt lide at være i elevrådet. Elevrådet er glade for at kunne sige noget. Afholdelsen af 
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møderne har udfordret og de har møderne har ikke ligget så de passer sammen med skolebestyrelsen. 
Et fokuspunkt for elevrådet har været gård øst, som de gerne vil have til en udskolingsgård. Ligeledes vil de 
gerne have et sted, hvor man kan opholde sig som udskolingselev når man ikke må være i hinandens klasser. 
Elevrådet går også ud i de enkelte klasser i september og fortæller om hvad det vil sige at deltage i 
elevrådsarbejde. 

 

3.  Elevrådet 
Sigrid har aftalt med Luca at der er valg til elevrådet d. 4/9-19. 
Elevrådet går også ud i de enkelte klasser i september og fortæller om hvad det vil sige at deltage i 
elevrådsarbejde. 
 
De fleste kan godt lide at være i elevrådet. Elevrådet er glade for at kunne sige noget. Afholdelsen af 
møderne har udfordret og møderne har ikke ligget så de passer sammen med skolebestyrelsen. 
 
Et fokuspunkt for elevrådet har været gård øst, som de gerne vil have til en udskolingsgård. Ligeledes vil de 
gerne have et sted, hvor man kan opholde sig som udskolingselev når man ikke må være i hinandens klasser. 
 

4.  Årsmøde Skole og Forældre 
 
Resume 
Skolebestyrelsen har tidligere drøftet om medlemmer af skolebestyrelsen ønsker at deltage i Skole og Forældres 
Landsmøde. Beslutningen blev udskudt. 
 
Sagsfremstilling 
Skole og Forældres Landsmøde 2019 holdes i år fredag den 15. og lørdag den 16. november i Nyborg. Lindehøjskolen 
har mulighed for at op til tre forældrevalgte medlemmer deltager på årsmødet. På mødet er det de delegerede, der 
fastlægger landsorganisationens politiske kurs og det er også her foreningens ledelse vælges. De delegerede til 
landsmødet udpeges af og blandt de forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen. Der er frist for tilmelding af 
delegerede til landsmødet den 30. september 2019. Deltagelse i hele mødet inkl. fuld forplejning og overnatning i 
enkeltværelse koster 2.400,- kr. pr. person.  
 
Indstilling 
Det indstilles at bestyrelsen træffer beslutning om deltagelse i årsmødet. 
 
Ansvarlig 
Simon Brodersen-Almind 
 
Beslutning:  
Opbakning til at nogen tager af sted. Simon spørger de fraværende om de har lyst til at deltage. 
 
 

5.  Årsberetning - godkendelse 
 
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. 
 
På skolebestyrelsens møde d. 13. juni 2019, behandlede bestyrelsen udkastet til beretningen. Det blev besluttet at 
beretningen fremlægges til et fyraftensmøde, der afvikles som åbent hus, med opfordringen – kom og mød 
bestyrelsen og kom med bud på og ønsker til bestyrelsens arbejde. Det blev ligeledes besluttet at Beretning og video 
sendes ud til alle forældre inden fyraftensmødet. 
 
Sagsfremstilling 
Der er ikke fastsatte krav til, hvordan en årsberetning skal fremlægges. Skolebestyrelsen har på mødet d. 13. juni 
vedtaget at udarbejde en video og en skriftlig beretning. 
 
Bestyrelsen behandler det reviderede udkast til den skriftlige beretning. Arbejdsgruppen for optagelsen af videoen, 
der skal indgå i beretningen, har ansvaret for optagelsen. 
 
Indstilling 



Det indstilles, at bestyrelsen vedtager beretningen og laver aftaler for mødet med forældrene.  
 
Ansvarlig 
Simon Brodersen-Almind 
 
Bilag 
Udkast til skriftlig årsberetning 
 
Drøftelse: 
Forældremødet, hvor beretning fremlægges er d. 19/9 kl. 16.30-17.30  i fælleshuset. Velkomst 16.45. mød 
bestyrelsen og deres kæpheste og giv din mening til kende. Vi byder på en kop kaffe/te. 
 
Beslutning:  
Beretningen er vedtaget og fremlægges 19/9-19 
 

6.  Skolebestyrelsen på forældremøderne 
 
Resume 
Skolebestyrelsen har besluttet at deltage på årets første forældremøder for kort at kunne fortælle om hvem 
bestyrelsen er og hvad bestyrelsens primære opgave er. 
 
Sagsfremstilling 
Skolebestyrelsens deltagelse på årets første forældremøder skal være med til at skabe et kendskab til bestyrelen og 
det arbejde bestyrelsen udfører.  
Skolebestyrelsen skal gerne fremstå som en enhed med fælles punkter til fremlæggelse. 
 
Indstilling 
Det indstilles at skolebestyrelsen samstemmer punkter til fremlæggelse på de udvalgte forældremøder. 
 
Ansvarlig 
Simon Brodersen-Almind 
 
Drøftelse:  
De første møder er gået godt. Man kan med fordel bruge lidt mere tid i 0.klasse på trivsel og fællesskab. 
Det er fint, at skolebestyrelsen fortæller om skolebestyrelse og at trivselsforældrene fortæller om trivsel. PT har vi 
fokus på trivselsforældrene på 0. + 3. + 7.årgang, da børnene er nye og der sker nogle vigtige skift i på de årgange. 
 
Beslutning:  
Simon sender en opdateret liste ud med hvem der deltager på hvilke møder. 
 

7.  Oplæg ved skolerådsmøde 5. september 
 
Resume 
På baggrund af Skolerådets beslutning den 7. februar 2019 drøftes Demokrati og Medbestemmelse i folkeskolerne i 
Herlev Kommune. Det er et ønske, at skoler og bestyrelser leverer input og faciliterer oplæg og drøftelser. 
 
Sagsfremstilling 
Skolerådet besluttede den 7. februar at Skolerådet skal drøfte demokrati og medbestemmelse på skolerne i Herlev 
Kommune, samt at temaet forberedes af Lindehøjskolen.  
Målet med teamaet er, at Skolerådet drøfter, hvordan skolerne i Herlev fremadrettet kan styrke elevernes 
medbestemmelse og elevinddragelse i demokratiet, samt at Skolerådet kommer med refleksioner over de dilemmaer 
til skolebestyrelsernes forståelse for arbejdet med demokrati og medbestemmelse. 
 
Temaet præsenteres af Lindehøjskolen med et oplæg om hvordan skolerne arbejder med demokrati og 
medbestemmelse. Med baggrund i oplægget faciliterer skolen en drøftelse af teamet, og der gives anbefalinger til, 
hvordan Herlev Kommunes skoler fremadrettet styrker arbejdet på dette område. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om den planlagte fremlæggelse til efterretning.  
 



Ansvarlig 
Dorte Fog og Rikke Nikolajsen 
 
Drøftelse: 
Rikke og Henriette redegjorde for hvor langt gruppen er med arbejdet. Tankerne for oplægget er, at det skal være et 
oplæg til gruppearbejde.  
Nøgleord:  medinddragelse, repræsentativt demokrati og dannelse, (lytte, respektere , indgå kompromis) – udformet 
som dilemmaer afsluttende med en fælles opsamling. 
 
Beslutning:  
Gruppen fortsætter deres arbejde. 
 

8.  Økonomi - statusredegørelse 
 
Resume 
Rammerne for skolens budget fastsættes af kommunalbestyrelsen, der har ansvar for, at der kan drives folkeskole 
for de tildelte bevillinger. Herefter vedtager skolebestyrelsen skolens budget inden for de bestemmelser, der er i 
kommunens styrelsesvedtægt og folkeskolelovens § 44 stk. 3. 
 
Skolebestyrelsen godkendte på mødet d. 30. januar 2019 skolens budget for 2019. 
 
Sagsfremstilling 
Skolens ledelse fremlægger status for budgetforbrug for første halvår af 2019 med kommentarer.  
 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen tager budgetorienteringen til efterretning. 
 
Ansvarlig 
Ethan Jordan 
 
Bilag 
Budgetforbrug_1_2019 
 
Drøftelse: 
Fremlæggelse af det aktuelle budget. Vi har måtte redigere budgettet, da vi kort inden sommerferien opdagede en 
regnefejl. Der er taget højde for de nye tal så vi ikke bliver meget hårdt ramt i 2020, som vil givet et forandret budget 
pga. forandret elevtal. 
Der er brugt ekstra lønkroner på en deltidsmedarbejder til klubben så vi fortsat kan udbyde spændende aktiviteter. 
 
Beslutning: 
Fremlæggelsen tages til efterretning 

9.  Tilsyn med princip for arbejdets fordeling mellem lærerne 
 
Resume 
Skolebestyrelsen ønsker at foretage tilsyn med princip for arbejdets fordeling blandt det undervisende personale, 
med henblik på en eventuel revidering. 
 
Sagsfremstilling 
I folkeskolelovens § 44, stk. 2 optræder princip for arbejdets fordeling blandt det undervisende personale som et 
område skolebestyrelsen skal udarbejde princip for. Lindehøjskolen har et eksisterende princip på området, og 
bestyrelsen skal derfor udføre et tilsyn med det eksisterende princip. 
 
Indstilling 
Det indstilles at bestyrelsen træffer beslutning om der ønskes ændringer i princippet. Det indstilles at der ved en 
beslutning om revidering af princippet nedsættes en arbejdsgruppe, der udfærdiger et udkast, der fremlægges 
bestyrelsen på et kommende møde og at princippet ved en revidering følger den, af skolebestyrelsen, vedtagne 
skabelon. 
 
Ansvarlig 
Simon Brodersen-Almind 



 
Bilag 
Princip for arbejdets fordeling (nuværende), Udkast til princip fra Skole og Forældre, eksempler fra andre skoler 
 
Drøftelse:  
Der er mange fine tanker i det gamle princip. Kig på prioriteringer. Husk pædagoger. 
 
Beslutning: 
Arbejdsgruppe Lasse, Lene og Henriette 
 

10.  Årsplan for skolebestyrelsens arbejde i skoleåret 19/20 
 
Resume 
Skolebestyrelsen udarbejdede for skoleåret 18/19 et årshjul og en plan for året arbejde.  
Der er få skal-punkter, skolebestyrelsen skal behandle  

 Vedtagelse af budget 

 Sikre sig at en række principper for skolen er udarbejdet 

 Årsberetning 
Men årsplanen for skoleåret 18/19 rummede flere emner, da det står bestyrelsen frit for at vælge indsatsområder 
for årets arbejde. 
 
 
Sagsfremstilling 
For at organisere årets arbejde lægges der op til, at skolebestyrelsen udarbejder en vejledende årsplan, der angiver, 
hvilke emner skolebestyrelsen ønsker at arbejde med gennem skoleåret.  
 
Indstilling 
Det indstilles at bestyrelsen vedtager en vejledende årsplan for årets arbejde. 
 
Ansvarlig 
Simon Brodersen-Almind 
 
Bilag 
Udkast til årsplan 
 
Drøftelse: 
God oversigt.  
Tanker omkring hvordan bestyrelsen kan føre tilsyn. 

- Fremlægge kort på en række af møder, hvordan vi arbejder med de aktuelle principper 
- Sætte et princip på året efter de er godkendt, hvor ledelsen fremlægger 
- Opmærksomhed på at en del af principperne er et fælles ansvar. 
- Ved 1. behandlingen fremlægger ledelsen. Og i forbindelse med godkendelse af princip skal der overvejes 

hvad næste skridt er 
- Gøre opmærksom på Intra om, at der er kommet et nyt princip. 

 
Beslutning:  
Når princippet godkendes aftales konkret, hvordan der følges op. 
 
Årsplanen tages til efterretning.  
 

11.  Åbne emner 
 
Bilag 
Åbne emner 
 

12.  Evt. 
 

 
 
 



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


