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Lindehøjskolen
Borgerdiget 105
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Indbudt:
Forældrerepræsentanter: Rikke Nikolajsen, Klaus Schütt Hansen, Thorbjørn
Hævdholm, Lasse Engbo Christiansen, Camilla Obel Juul Hansen (via
skærm/camera), Simon Brodersen-Almind, Mikkel Rosing Schow
Lærere: Else Støvring, Lene Jakobsen
Elever: Elevrepræsentanter er ikke valgt endnu
Repræsentant for kommunalbestyrelsen: Marco Damgaard
Skolens ledelse: Henriette Fabricius og Hanne Hansen
Afbud/fraværende:
Mødeleder: Simon Almind Brodersen
Eksterne deltagere:
Centerchef Skole og dagtilbud Camilla Ottsen (punkt 3)
Centerchef Teknik og Miljø Helene Reese (punkt 2)
Projektleder Jacob Dreyer (punkt 2)
Borgmester Thomas Gyldal Petersen (punkt 3)
Bine Baadsgaard (punkt 3)
Referent: Henriette Fabricius og Klaus Schütt Hansen

Telefon

44 52 55 55

e-mail

lindehoejskolen@herlev.dk

1.

Godkendelse af dagsorden og referat
Referat fra sidste ordinær møde d. 6. august godkendes på førstkommende ordinære møde.
Ingen bemærkning til dagsorden.

2.

Byggeplan og proces
Helene Reese og Jacob Dreyer var til stede og fremlagde tegninger for kapacitetstilpasningen på LHS.
Generelt er det opbakning til tegninger og til at komme i gang.
Der blev spurgt til budgettet, ventilation, kvadratmeter og proces og ikke mindst kommenteret på den meget korte
proces det er blevet i forhold til disse tegninger, når nu processen startede tilbage i 2016.
Det blev pointeret, at bestyrelsen synes, at det er vigtigt, at det der bliver lavet, bliver ordentligt i stedet for lapper
her og der især med ventilationen/indeklimaet.
Der blev udtrykt tryghed i de faglige tanker der er i forhold til faglokalerne og de muligheder der er, for at kunne
leve op til de faglige krav.
Ligeledes blev vigtigheden af inddragelse af personalet pointeret. Samt en opmærksomhed på at skolen nu skal
rumme en byggeplads og at sikkerheden skal være i orden for såvel børn, personale som byggefolk.
I forhold til budgettet er der afsat 16millioner. Omkostninger på baggrund af tegninger er på ca. 12millioner.
Bufferen er til uforudsete udgifter og bestyrelsen opfordrer til en prioriteringsliste, hvis ikke de sidste 4 millioner
bruges på uforudsete udgifter.
Slutteligt var der enighed om at sætte alle sejl til og komme i gang, hvis skolen er trygge ved tegningerne og det
resultat der arbejdes imod.

3.

Trivsels på Lindehøjskolen og den igangsatte indsats med Skolestyrken:
Skolebestyrelsen fik en gennemgang af sagsforløbet fra forvaltningen og fra skoleledelsen.
Arbejdet med Skolestyrken er gået i gang med fokus på trivslen i 5.x og resten af 5. årgang. Planen er stadig at brede
dette ud til resten af skolen.
Orientering om at Rasmus Alenkær er trukket ind som ekstern konsulent til at forbedre relationerne blandt
forældrene på i 5.x

Thomas Gyldal orienterede om det politiske syn på situationen omkring mediedækningen af de voldsomme
hændelser på LHS, og pointerede at andre skoler også har tilsvarende problemer omkring trivsel, men en af de store
forskelle er LHS er kommet meget i medierne.
Forvaltningen orienterede om de havde gennemgået de sociale platforme og den igangværende afstemning om
udskiftning af ledelsen på LHS. I den omtalte online afstemning har 29 ud af 239 underskrifter tilknytning til LHS
(tidligere eller nuværende børn på skolen).
Dertil er der kommet 9 henvendelser omkring trivsel på LHS og andre skoler i Herlev til forvaltningen / borgmester
henvendelsen.
Forvaltningen forventer i uge 43 at udsende orientering omkring faglig analyse, pejlemærker og forløbet.
Der var enighed om et kortere opfølgende brev til alle forældre og ansatte på skolen – helst inden efterårsferien fra
SKB.
Der var enighed om et længerere og mere uddybende skriv til alle forældre og ansatte efter næste
bestyrelsesmøde. Camilla, Rikke og Mikkel laver udkast til dette.
4.

Evt.: Intet

