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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:  

Afbud: Simon Brodersen-Almind, Camilla Obel Juul Hansen, Marco Damgaard 

Mødeleder: Klaus Schüt Hansen 

 
 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat 
Godkendt 
 

2.  Orientering: 
a) Formand 

Intet nyt 
b) Skoleledelse 

Vi er startet op med Aula. Der har kun været ganske få til vores ’åbent hus’-arrangementer. 
For personalet mangler de arbejdsredskaber vi brugte på personaleintra i forhold til vikardækning, skemaer, 
følsomme data etc. 
Vi har d. 22/10-19 om aftenen haft ubudne, hætteklædte, gæster på skolen. Politiet blev tilkaldt og kom 
inklusiv hundepatruljen. Politiet fangede et par stykker. 
Vi har lige inden efterårsferien fået to opsigelser. Det er vi ærgerlige over. Den ene stilling har været slået 
op og der er der ansættelsessamtaler 24/10-19. Den bliver slået open af de nærmeste dage. 

c) Bestyrelsens arbejdsgrupper 
Til arbejdsgruppen om klassedannelse deltager Else som lærerrepræsentant. 

d) Andre 
 

3.  Nyt princip for digitale medier (3. behandling) 
 
Resume 
Efter en forældrehenvendelse har skolebestyrelsen tidligere drøftet Klubbens tilgang til spil og retningslinjer forbrug 
af disse (spilpolitik). En arbejdsgruppe har udarbejdet udkast til et princip for digitale medier, som blev behandlet på 
bestyrelsens møde i september 2019. Det blev på dette møde besluttet, at der var behov for omskrivninger inden 
videre behandling. 
 
Sagsfremstilling 
Udkastet omhandler udelukkende digitale medier, og er derfor ikke en erstatning for princip for undervisningsmidler. 
Det nye princip er tænkt som et supplement til dette men også en præcisering af skole og fritids generelle brug af 
digitale mediser. Der er enighed om, at der fortsat også skal være et princip for undervisningsmidler. Dette 
udarbejdes på et senere tidspunkt. 
 
Indstilling 
Det indstilles at bestyrelsen med eventuelle rettelser/tilføjelser godkender princippet. 
 
Ansvarlig 
Camilla Obel/Ethan Jordan 
 
Bilag 
Udkast til revideret princip 
 
Drøftelse: 
Ærgerligt at elevrådet ikke har været med til arbejdet om princippet i bestyrelsen. Ethan forsikre at elevrådet bliver 
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inddraget i udarbejdelse af politiken. 
Princippet for brug af digitale medier er ikke umiddelbart sat ind i skabelonen. Thorbjørn søger for at det kommer ind 
i skabelonen. 
 
Bestyrelsen vil gerne se / orienteres om politiken når den er formuleret. 
Beslutning: 
Princippet vedtages, med en ændring om at brug af mobiltelefoner gælder for 0.-9.klasse. 
 

4.  Skolerådet – valg af repræsentant og input til emner 
 
Resume 
Til styrkelse af samarbejdet har kommunalbestyrelsen nedsat et fælles inspirations- og orienteringsorgan for 
kommunens folkeskoler: Skolerådet. 
 
Skolerådet består af: Syv medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen (mindst fire af disse skal være medlemmer af 
kommunalbestyrelsen), to forældrevalgte for hver skolebestyrelse, en elevrepræsentant valgt af elevforum, en 
repræsentant for skolelederne, en repræsentant for de faglige ledere, en repræsentant for Herlev Lærerforening, en 
repræsentant for BUPL, en repræsentant for erhvervslivet, en repræsentant for kultur- og idrætslivet og en 
repræsentant for ungdomsuddannelserne. 
 
Centerchef for Skole og Dagtilbud er Skolerådets sekretær. 
 
Skolerådets opgave er at være et inspiration- og orienteringsorgan i forhold til folkeskolerne og 
skolefritidsordningerne i Herlev. 
 
Sagsfremstilling 
Lindehøjskolen har to forældrevalgte repræsentanter i skolerådet. Dorte Fog har trukket sig og derfor skal der blandt 
de forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen udpeges et nyt medlem i skolerådet. 
 
Skolerådet ønsker at arbejde ud fra input fra skolebestyrelserne. Lindehøjskolen har tidligere foreslået 
”elevdemokrati” og fremlagde dette punkt på et skolerådsmøde. Der er nu mulighed for, at bestyrelsen kan komme 
med nye input til emner skolerådet kan arbejde med. 
 
Indstilling 
Det indstilles at skolebestyrelsen: 

 træffer afgørelse om, hvem der overtager skolens ledige plads i skolerådet, og 

 drøfter om der er emner skolerådet skal tage op og behandle samt at det besluttes om der skal fremsendes 
emner. 

 
Ansvarlig 
Ethan Jordan 
 
Bilag: 
Intet 
 
Drøftelse: 
Simon har tilbudt sit kandidatur.  
 
Ideer til drøftelse i Skolerådet: 
Den enkelte skole i forhold til det store fællesskab – er rammerne vidde nok til egne initiativer 
 
 
Beslutning: 
Simon bliver repræsentant. 
Ethan skriver til centeret med vores input til Skolerådet. 
 

5.  Indeklima 
 
Resume 
Arbejdsgruppen for indeklima har udarbejdet det vedlagte notat og ønsker en diskussion i bestyrelsen om de næste 



skridt. 
 
Sagsfremstilling: 
Med udgangspunkt i kommissoriet har arbejdsgruppen udarbejdet et notat, som beskriver indeklimasituationen på 
skolen med udgangspunkt i KIWAs målinger, samt en oversigt over situationen på Kildegårdsskolen, Byskolen og 
skoler i Ballerup og Gladsaxe. 
 
Da ESCO projektet i Herlev blev vedtaget af kommunalbestyrelsen var der tilbud om at etablere ventilation på de 
skoler og institutioner, som ikke havde det. Denne del blev taget ud af projektet og det blev besluttet kun at 
gennemgå de steder, hvor der allerede var ventilationsanlæg. 
Da det er vist, at indeklimaet påvirker indlæringen, mener vi ikke, at Herlev kommune lever op til at levere lige vilkår 
for børn på alle skoler. 
 
Det vil være godt, hvis indeklimaet kan blive en del af de to store renoveringsprojekter: Udskiftning af tagetager og 
kapacitetsudvidelse. Arbejdsgruppen er af den opfattelse, at det kræver en politisk indgang, fx gennem et åbent brev 
til Børne- og Uddannelsesudvalget. 
 
Indstilling 
Det indstilles at bestyrelsen, 

 tager notatet til efterretning,  

 godkender at notatet opfylder de opgaver, som kommissoriet indeholder, og 

 giver opbakning til at arbejdsgruppen fortsætter og starter en politisk dialog. 
 
Ansvarlig: 
Lasse Engbo Christiansen 
 
Bilag: 
Notat vedr. indeklima 
 
Drøftelse: 
Debat om, hvorvidt bestyrelsen skal henvende sig til BDU om hvor CEIS er med byggeprojekterne på Lindehøjskolen 
og om der bliver taget højde for indeklimaet. 
Debat om, at Simon skal henvende sig til Camilla Ottsen og fortæller om, at bestyrelsen sender et brev til BDU. På 
den led bliver centeret klædt på. 
Det er vigtigt i henvendelsen, at der er fokus på det konkrete og udfordringerne på Lindehøjskolen.                                 
 
Beslutning: 
Gruppen fortsætter sit arbejde og Simon kontakter Camilla. 
 

6.  Afklaring af orientering fra skolens ledelse til skolebestyrelsen 
 
Resume 
På baggrund af en forespørgsel fra skolebestyrelsen på seneste møde, er der hos ledelsen opstået tvivl om omfanget 
af og rammen for den almene orientering, som ledelsen giver skolebestyrelsen på hvert møde. 
 
Sagsfremstilling 
På skolebestyrelsens møde i september 2019, blev der fremsat ønske om at være blevet orienteret omkring 
omstændighederne i en konkret klasse. Skolens ledelse har hidtil ikke været opmærksom på, at skolebestyrelsen 
ønsker orientering med en så stor detaljegrad. 
 
Det fremgår af folkeskoleloven at skolebestyrelsen har ret til at indhente enhver oplysning om skolens virksomhed 
for at kunne føre tilsyn med skolen, og det er derfor inden for bestyrelsens beføjelser at udbede sig information, som 
i det konkrete eksempel. 
 
 
 
 
For at skolens ledelse har mulighed for at kunne fremskaffe de oplysninger, der skal kunne fremlægges i forbindelse 
med den almene orientering, er det nødvendigt for skolens ledelse at kende, hvilke rammer og forventninger 
skolebestyrelsen har til dette. 



 
Indstilling 
Det indstilles at skolebestyrelsen i samarbejde med skolens ledelse prøver at fastsætte en ramme for det ledelsen 
skal rapportere under den almene orientering, således at bestyrelsen ønsker hertil opfyldes. 
 
Ansvarlig 
Ethan Jordan  
 
Bilag 
Intet 
 
 
 Drøftelse: 
Adspurgt under eventuelt på sidste møde blev der spurgt til noget konkret om en enkelt klasse. Hvor konkret skal 
ledelsen orientere? 
Debat om hvad bestyrelsen skal forholde sig til af stort og småt, tilsyn, principper, men ikke mindst processerne. 
Et pejlemærke kunne være, at ledelsen er obs på forhold der kunne afsted komme afledte handlinger/når noget 
afviger væsentligt. 
Den viden man får er fortrolig, men det giver indsigt og ejeskab at vide lidt om det der ligger bag de forskellige 
forhold. 
 
Beslutning: 
Støder man på forhold man undrer sig over kan man henvende sig til Simon, så det kommer med til næste møde som 
orientering eller punkt. 
Ledelsen vil fortsat være obs på om der er særlige forhold og ændringer i dagligdagen, der kunne have generel 
interesse. 
 
 

7.  Herlevs Kommunes budget for 2020 
 
Resume 
Fremlæggelsen af Herlev Kommunes oplæg til budget 2020 blev forsinket på grund af afviklingen af folketingsvalget i 
juni måned, da dette forsinkede forhandlingerne mellem KL og regeringen, og Herlev Kommune kunne derfor først 
sent beregne de økonomiske konsekvenser. Af samme grund blev høringsprocessen til Herlev Kommunes budget 
2020 meget komprimeret. 
 
Sagsfremstilling 
En arbejdsgruppe fik på seneste møde bemyndigelse til at udfærdige og afsende skolebestyrelsens høringssvar 
omkring budget 2020. Der orienteres kort om drøftelserne i forbindelse med udarbejdelsen af høringssvaret samt de 
mulige konsekvenser ved budgetforslaget, eller et muligt budgetforlig. 
 
Indstilling 
Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen omkring budget 2020 til efterretning. 
 
Ansvarlig 
Ethan Jordan 
 
Bilag: 
Fremsendt høringssvar 
Link til budgetforslag 2020: https://herlev.dk/sites/default/files/herlev_kommune_budgetforslag_2020_-
_elektronisk_udgave.pdf 
 
Drøftelse: 
Rikke har været til budgetorientering i Skolerådet d.d..  
Der er 2. behandling af budgettet d. 30/10-19 
 
Der er givet omk. 8millioner til daginstitutionerne til minimumsnormeringer. 
Fokus på det specialiserede område som der også er sat penge af til. 
Indgået en budgetaftale med et råde rum på 3,7 millioner. 
Den besparelse der var varslet på skolesekretærer er taget af budgettet – der mangler stadig ca. 2 millioner på. 

https://herlev.dk/sites/default/files/herlev_kommune_budgetforslag_2020_-_elektronisk_udgave.pdf
https://herlev.dk/sites/default/files/herlev_kommune_budgetforslag_2020_-_elektronisk_udgave.pdf


Skoleområdet. Kan skolen selv finde besparelsen inden for rammen er det ok, men det må ikke gå ud over 
undervisningen. Det beløb der var varslet på ledelse bliver nedskrevet i lønrammen. 
 
Det er vedtaget, at det kommer madordninger på skolerne. De penge der er afsat er til betjening til uddeling. Selve 
madordningen er forældrebetalt. 
 
Rikke spurgte til vores kommentar, i høringssvaret, om at vores IT-park er nedslidt. Det kom der ikke noget konkret 
svar på 
 
 
 
 

8.  Åbne emner 
 
Bilag 
Åbne emner 
 
Der skal være en opmærksomhed på de punkter der er forældrehenvendelser. 
De punkter der kommer på som ikke besluttet på bestyrelsesmøderne må få en anden farve. 
 
Aula og hvordan det går med implementeringen kommer på som punkt de næste møder. 
 
Feedback fra en forældre på skolebestyrelsens fortælling på forældremøderne – med tre børn kan man godt blive lidt 
træt af den samme besked. 
 

9.  Evt. 
 

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


