
Referat af Skolebestyrelsesmøde 
Torsdag den 12. december 2019 kl. 17

30
 – 19

00 

 

BEMÆRK STARTTIDSPUNKT 

 
 

Indbudt: Rikke Nikolajsen, Klaus Schüt Hansen, Thorbjørn Hævdholm, Simon 
Brodersen-Almind, Lasse Engbo Christiansen, Dorte Fog, Camilla Obel Juul Hansen 
Else Støvring, Lene Jakobsen, Peter Nielsen, Henriette Fabricius og Ethan Jordan 

Indbudte Elever: Peter Meier og Gustav Jensen 

Afbud: Henriette Fabricius, Louise deltog i stedet og var referent. 

Mødeleder: Simon Brodersen-Almind 

 
 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat –  
Thorbjørn pointerede processen i forhold til Jesper Zwislers (kommunaldirektør) deltagelse. Punktet ønskes 
udsat. 
Forvaltningens regler skal følges, også i denne sammenhæng, flere omkring bordet mener det er rettidigt omhu, 
at Jepser Zwisler deltager. Det pointeres, at man kunne have indkaldt til et ekstraordinært møde fra formandens 
side. 
Thorbjørn vil gerne, at det tages til efterretning, og ønsker at forlade mødet, hvis der fortsættes.  
Formanden tager kritik til efterretning, og vil gerne i dialog med forvaltning / kommunalbestyrelse om dette. 
Thorbjørn forlader mødet. 
 

- Referrat pkt. 7 – Thorbjørn har kommentarer til pkt. 
- Rikke – der mangler skabelon til nyhedsbrev, nyhedsbrevet fremstår ikke så tydeligt, og mangler i 

referatet. 
- Camilla Obel spørger til proces i forhold til når akutte ting opstår og bestyrelsens muligheder. 

 

2.  Orientering om elevsag – Lukket punkt. 
 
 

3.  Orientering: 
a) Formand-  orienterede om møde med Camilla Ottsen om skriv vedr. indeklima, som rettes til politikerne. 

Kerneværdier for SFO, og ny Børne – ungepolitik. Omstrukturering i Teknik og miljø. 
Formanden påtager sig også, at han skulle have orienteret SKB i forbindelse med elev- og pressesag. 
 

b) Skoleledelse- den kommunale kvalitetesrapport er undervejs. Skolebestyrelsen skal udtale sig senest 
den 16/1- der ønskes en tillidsbaseret skrivegruppe, som kan udtale sig. Der skal laves et ekstraordinært 
møde. Der aftales at der laves en doodle for at finde mødedato med afholdelse primo januar. 
Der er blevet talt om deadlines i Skolerådet, så man undrer sig over tidsaspektet og høringsfrister. 
Man skal selvfølgelig have tid til at komme med et ordentligt høringssvar ellers kan det være lige meget. 
 

                Der er ansat nye folk. Anita Christensen, kommer fra Zahle. Ligeledes Anne Katrine Brix. 
Opsigelser har der også været, Sune, pædagog, Mette, lærer, skal begge ud i specialområdet. 
Det betyder omrokeringer i forhold til skema og opgaver, da der er elever og klasser, der skal tages 
hensyn til. 
Docendo vises- skolens nye skemaprogram som starter til januar, man er spændt på hvordan det spiller 
sammen med aula. Indgangen er stadig Aula for forældrene. 
 

c) Bestyrelsens arbejdsgrupper- den ene arbejdsgruppe om arbejdets fordeling har ikke haft tid til at 
mødes, men har møde i januar. 

d) Andre- ingen 
 

4.  Elevrådet – Gustav og Peter deltog 
 
Indstilling 

Herlev  
 Kommune 
 
 
Lindehøjskolen 
 
 Borgerdiget 105 

 2730 Herlev 

 

Telefon 44 52 55 55 

 

e-mail lindehoejskolen@herlev.dk 



Det indstilles at bestyrelsen drøfter de af elevrådet fremlagte emner. 
 
Drøftelse : Elevrådet har ikke haft tid til at drøfte konkrete ting. Det har handlet om konstituering. Man er stadig 
opsat på Gallafest for udskoling. 
Formand og næstformand, der blev stillet spørgsmål til om sekretær må deltage. 
Bestyrelsen kan beslutte at invitere andre deltagere.  
 
Beslutning : Der besluttes at sekretær fra elevrådet inviteres til at deltage som gæst. Kredsen kan ikke udvides i 
henhold til styrelsesvedtægten. 
 
 
Ansvarlig 
Simon Brodersen-Almind 
 

5.  Princip for fordeling af elever til børnehaveklasse, samt dannelse af 7. kl. (Klassernes sammensætning) 
 
Resume 
På baggrund af en gennemgang af Princip for fordeling af elever til børnehaveklasse, samt dannelse af 7. kl. 
(Klassernes sammensætning) på bestyrelsens møde i september 2019, blev det besluttet at nedsætte en 
arbejdsgruppe, der skal revidere det eksisterende princip. 
 
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 elevernes placering i klasser, hvilket 
på Lindehøjskolen er gjort i Princip for fordeling af elever til børnehaveklasse, samt dannelse af 7. kl. (Klassernes 
sammensætning). 
 
Det nuværende princip har til hensigt at sætte en overordnet retning for fordelingen af elever ved dannelse af 
henholdsvis nye børnehaveklasser og nye klasser efter 6. klasse. 
 
Bestyrelsen har tidligere truffet beslutning om, at alle skolens principper skal gennemgås og eventuelt tilrettes. 
 
Indstilling 
Det indstilles at bestyrelsen: 

 drøfter det fremlagte udkast og giver feedback til arbejdsgruppen, og 

 godkender udkastet, hvis der kun er tale om mindre rettelser. 
 
 
Drøftelse: Bestyrelse drøftede arbejdsgruppens udkast og der var forskellige kommentarer til formuleringer og 
ordvalg, som man i fællesskab forsøgte at rette til og imødekomme. Det blev påpeget fra Ethan, at det var vigtigt, 
at det blev besluttet af hensyn til skolens arbejdsgange og proces.  
 
Beslutning: Princippet blev vedtaget med få ændringer og justeringer. Det redigerede bilag vedhæftes referatet. 
 
Ansvarlig 
Dorte Fog 
 
Bilag 
Udkast til revideret princip (eftersendes) 
 

6.  Åbne emner – punktet udsættes. 
 
Resume 
Bestyrelsen har tidligere udarbejdet en bruttoliste med åbne emner, er skal tages stilling til. Listen er på som fast 
punkt på hvert møde.  
 
Sagsfremstilling 
Der er behov for en prioritering af de punkter, der optræder på bestyrelsens liste med åbne emner, så 



bestyrelsen får drøftet en ønskelig rækkefølge for behandling af de åbne emner. 
 
Indstilling 
Det indstilles at bestyrelsen drøfter de åbne emner og prioritere disse. 
 
Ansvarlig 
Simon Brodersen-Almind 
 
Bilag 
Åbne emner 
 

7.  Evt. – nåede man ikke. 

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


