
Referat af skolebestyrelsesmøde 
Onsdag den 29. april 2020 kl. 18

30
 – 21

00 

 
 
Mødested: Videokonference (se separat invitation) 
 
 

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

Indbudte Elever: Peter Broberg Meyer, Gustav Jensen 

Skolens ledelse: Henriette Fabricius og Ethan Jordan 

Afbud:  

Mødeleder: Simon Brodersen-Almind 

 
 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat 
 
Dagsorden: Godkendt 
 
Referat: Referaterne fra februar og marts er godkendt 
 
Henriette kigger november, december og januars referater igennem og set om 
der er bemærkninger, der også skal godkendes. Hvis der er uregelmæssigheder 
sendes de til Simon og så kommer de med på næste møde. 
 
Timetallene fra sidste møde er ikke blevet fremsendt. Det sørger Ethan for at 
de bliver. 

15 min 

2.  Meddelelser: 
a) Formand 

Mødet i juni ligger på samme dag som skolerådsmødet. Simon har talt 
med Ethan om, hvorvidt datoen kunne flyttes -  det kan den ikke 
umiddelbart. Vi kan også holde det lidt tidligere på dagen? Og hvis vi 
holder mødet skal vi så slutte med spisning? Skal vi bare holde fast i 
vores eget? Det bliver formentlig noget om madordning, der kommer 
på skolerådsmødets dagsorden, hvis Skolerådsmødet afholdes. 
Skolebestyrelsesmødet flyttes til kl. 17 -18.45 
 
Simon har fået et spørgeskema om udskolingselever – Dorte får det 
og svarer på det. 
 

b) Skoleledelse 
Ikke noget 
 

c) Skolerådet 
Ikke noget. Mødet blev aflyst pga. Corona. 

d) Arbejdsgrupper 
Principper for fritid: Skudt lidt pga corona-nedlukningen og deraf 
følgende opgaver. Vi tager snarest fat igen. 
 
Principper for ordensregler: afventer også 
 
Principper for undervisningens tilrettelæggelse: afventer også. 
 

e) Andre 
 
 
 

15 min 

Herlev  
 Kommune 
 
 
Lindehøjskolen 
 
 Borgerdiget 105 

 2730 Herlev 

 

Telefon 44 52 55 55 

 

e-mail lindehoejskolen@herlev.dk 



3.  Elevrådet 
 
Resume 
Elevrådet orienterer om det aktuelle arbejde. 
 
Der har som sådan ikke været afholdt møder, men formandskabet har haft 
kontakt til kammerater om hvordan det står til. 
Ros til lærerne for den måde de har håndteret fjernundervisningen. Dejligt 
med spørgetimerne. I den første uge (efter genåbningen) var der mange 
opgaver, men det er allerede blevet justeret. Det er lidt ærgerligt med ”one 
size fits all” men forståelse for, at lærerne har mange elever og elever de ikke 
kender. 
 
 

15 min 

4.  Indledende tilsyn med den delvise genåbning af skolen 
 
Resume 
Bestyrelsen vil gerne føre et indledende tilsyn med den delvise genåbning af 
skolen samt den fremadrettede håndtering af nødundervisningen. 
 
Sagsfremstilling 
Regeringen valgte den 11. marts 2020 at sende eleverne hjem fra alle landets 
folkeskoler pga. af det aktuelle udbrud af COVID-19 i Danmark og overgå til 
nødundervisning som fjernundervisning af eleverne med hjælp fra forældrene. 
 
Den fuldstændige lukning af folkeskolerne blev ophævet den 15. april, hvor 
skole- og fritidstilbud delvist blev åbnet for elever i 0. til 5. klasse, mens elever i 
6. til 9. klasse fortsat skal fjernundervises. Genåbningen er gennemført med 
krav om overholdelsen af Sundhedsstyrelsens ”Instruks til ledelsen i skoler og 
fritidsordninger” samt efter Undervisningsministeriets ”Retningslinjer for 
genåbning af grundskoler” (begge vedlagt som bilag). 
 
For alle elever gælder det at undervisningen efter den delvise genåbning af 
skolen vil foregå som nødundervisning jf. ”Lov nr. 241 om midlertidige 
foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet 
og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i 
forbindelse med covid-19” samt Undervisningsministeriets ”Bekendtgørelse nr. 
242 om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i 
forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19”. 
 
Skolens ledelse vil på mødet orientere om: 

 hvordan den delvise genåbning af skolen håndteres mht. de krav og 
retningslinjer der er fastsat fra ministeriet og Sundhedsstyrelsen side, 
samt 

 hvordan opgaven med at tilrettelægge nødundervisningen efter den 
enkelte elevs behov forsøges løst på den bedst mulige måde. 

 
Bestyrelsen skal være opmærksom på at genåbningen af skolen og den 
forsatte nødundervisning naturligt nok ikke af afsluttet og det derfor ikke er 
muligt at lave et fuldt tilsyn med og endelig evaluering heraf. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen bakker op omkring ledelsens håndtering af 
genåbningen og nødundervisningen, samt giver feedback i det omfang det er 
nødvendigt. 
 
Ansvarlig 
Ethan Jordan og Simon Brodersen-Almind 
 
 

40 min 



Drøftelse: 
Se bilag. 
Orientering og tematiseret sammenskriv af drøftelse og spørgsmål kan læses i 
bilaget. 
 
Bilag 
Instruks fra Sundhedsstyrelsen, Retningslinjer fra Undervisningsministeriet, Lov 
nr. 241, UVM-bekendtgørelse nr. 242 
 

5.  Suppleret forretningsorden for skolebestyrelsen 
 
Resume 
Bestyrelsen ønsker at supplere forretningsordenen jf. styrelsesvedtægten for 
skolerne i Herlev Kommune, og der er derfor udarbejdet udkast hertil som 
ønskes behandlet og om muligt godkendt. 
 
Sagsfremstilling 
Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes skoler fastsætter forretningsorden for 
skolebestyrelsen og giver skolebestyrelsen mulighed for selv at supplere denne 
jf. § 14. 
 
Efter snart to års arbejde i den indeværende valgperiode er der ved at være 
skabt en ramme for den måde skolebestyrelsen på Lindehøjskolen arbejder på 
og de fælles krav vi i bestyrelsen stiller til hinanden. 
 
Formanden har taget initiativ til at få præciseret disse rammer og krav i en 
supplerende forretningsorden, som overordnet indeholder emnerne: 

 Indkaldelse til møder 

 Dagsorden til møder 

 Referat af møder, herunder specielt format og procedure for rettelser 

 Delegering af mandat 

 Arbejdsgrupper 

 Repræsentation udadtil 
 
Forretningsordenen er udarbejdet som et suppement til forretningsordenen i 
styrelsesvedtægten og folkeskoleloven, og den indeholder derfor så vidt muligt 
ikke emner der er beskrevet her. Dette er valgt for at undgå at skulle opdatere 
nærværende på baggrund af ændringer i styrelsesvedtægten eller 
folkeskoleloven. 
 
Indstilling 
Det indstilles at bestyrelsen: 

 drøftelse de enkelte elementer i udkastet til forretningsordenen, og 

 godkender udkastet, hvis der kun er tale om mindre rettelser. 
 
Ansvarlig 
Simon Brodersen-Almind 
 
Drøftelse: 
 
Det er et godt udkast, der har fat i mange af de ting der har været diskuteret i 
bestyrelsen 
 
Er skabelonen til arbejdsgruppen også en del af ændringsforslaget af 
forretningsordenen?  

 
Kan ændringerne skrives ind i de overordnede styrelsesvedtægten så vi kun har 
et dokument? God forslag, men ikke bare lige til. Umiddelbart er dokumentet 
skrevet som dokument for ikke at få for mange rettelser, når der kommer 
rettelser i styrelsesvedtægt og lign. 

30 min 



 
§8.2 Formanden kan ikke udtale sig på bestyrelsens vegne uden, at et emne 
har været drøftet på et møde og er behandlet.  
Udgangspunktet har været at lempe paragraffen. Debat frem og tilbage om 
formandens udtaleret. Det oprindelige forslag er besluttet 
 
§9 skolebestyrelsesmedlemmer kan ikke tale med kommunalpolitikere – er en 
lidt voldsom selvcensur.  
Debat om hvornår man taler med hvilken kasket med hvem og om hvad. 
 
Beslutning: 
Skabelonen til arbejdsgrupper tages ud af dokumentet og lægges i skuffen. 
 
Udkastet godkendt med følgende ændringer. 
§4.2 At referatet rundsendes senest 5 arbejdsdage efter mødet.  

 
§5 med følgende tilføjelse, om at formanden kan invitere gæster til 
bestyrelsesmødet, når det vurderes relevant for sagen.  
§5.2 slettes  
 
§9 fjernes. 
 
 
Bilag 
Udkast til supplerende forretningsorden, Styrelsesvedtægt for Herlev 
Kommunes skoler, Folkeskoleloven kap. 6 Styrelsen af kommunens skolevæsen 
 

6.  Trivselsforældremøde 
 
Resume 
Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der i løbet af foråret skal afholdes et 
inspirationsmøde for alle trivselsforældre og andre interesserede forældre. 
Hvis dette skal ske, så er det tid til at startet planlægningen af dette. 
 
Sagsfremstilling 
Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der i løbet af foråret skal afholdes et 
møde for alle trivselsforældre og andre interesserede forældre. 
 
Tidligere har bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe, der skal planlægge mødet 
med skolens trivselsforældre ud fra de hovedpunkter som bestyrelsen 
fastsætter. 
 
De nuværende omstændigheder med delvis nedlukning af samfundet og 
forsamlingsforbud skal tages med i overvejelserne i forhold til hvornår mødet 
ønskes afholdt, men også i forhold til nødvendigheden i at samles og snakke 
om det der sker og hvordan vi som skole kan løfte opgaven i fællesskab. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, der står for at 
arrangere forældremødet, herunder indstiller dato og forløb for 
mødeafviklingen med trivselsforældrene til skolebestyrelsen. 
 
Ansvarlig 
Simon Brodersen-Almind 
 
Beslutning: 
Grundet Corona så afventer vi. På næste møde nedsætter vi en arbejdsgruppe, 
der kan arbejde med planlægningen af et møde. 
 
 

15 min 



7.  Fælles arbejdsgruppe vedr. klubtilbud på tværs af skolerne 
 
Resume 
Lindehøjskolen er af de andre folkeskoler blevet spurgt til interesseren for at 
deltage i en fælles arbejdsgruppe vedr. klubtilbuddene på tværs af skolerne, 
hvilket skal drøftes, så der kan gives svar tilbage.  
 
Sagsfremstilling 
ERFA-gruppen blandt formænd/kvinder på folkeskolerne i Herlev Kommune 
har drøftet muligheden for at etablere en fælles arbejdsgruppe på tværs af 
skolerne, for at undersøge hvordan klubtilbuddene i fællesskab kan løftes og 
blive et endnu bedre tilbud til de unge i Herlev Kommune. 
 
Klubtilbuddene har været drøftet i Skolerådet i november 2019 sammen med 
de resterende fritidstilbud i kommunen. Oplæg og dialogen på mødet berørte 
de udfordringer klubtilbuddene står overfor: 

 de appellerer ikke til alle elever/unge, 

 der er stor forskel på tilbuddene/tilslutning fra skole til skole, 

 har problemer med at tiltrække specielt de ældre elever, og 

 at den gennemsnitslige alder for fravalg af klubtilbuddene falder. 
 
Dette tiltag kan være en mulighed for at imødekomme en fremtidig kommunal 
sammenlægning af klubtilbuddene, og en mulighed for at være med til at 
sætte dagsordenen for, hvad der skal ske med klubtilbuddene fremadrettet.  
 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen: 

 bakker op omkring initiativet, og 

 udpeger et eller flere medlemmer til arbejdsgruppe, samt 

 fastsætter ønsker til arbejdsgruppens kommissorium. 
 
Ansvarlig 
Simon Brodersen-Almind 
 
Drøftelse: 
Hvad er formålet med gruppen? 
Det er fint at samarbejde om og med inspiration og erfaringsudveksling og 
ideer til, hvordan der kan skabes aldersrelevante tilbud. 
 
Vi har en velfungerende klub. Men børnene stopper tidligere og tidligere. 
Vigtigt med en dagsorden, der ikke handler om at lægge klubber sammen. Det 
er vigtigt med en lokal klub med genkendelige ansigter og nærvær. 
 
 
Beslutning: 
Opbakning til, at vi gerne vil gå i dialog med de andre om sparring og ideer, 
men ikke som udgangspunkt sammenlægning af kommunale klubtilbud. 
 
Simon og Camilla deltager i gruppearbejdet. 
 
 

15 min 

8.  Evt. 
Marco træder ind i kommunalbestyrelsen igen pr. 1. maj og dermed er det 
sidste møde Peter Nielsen deltager. Tak fra ledelsen og bestyrelsen for 
samarbejdet. 
 
Tak fra Peter for denne her gang. 
 
Forslag om en markering af 1. skoledag til august når nu 1.maj ikke kan være 
det. Det har skolen allerede planlagt. 

5 min 



 
 
 

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


