Skolebestyrelsesmøde

Herlev

Kommune

Tirsdag d. 7. januar 2020 kl. 1700 – 1900

Lindehøjskolen
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:

Borgerdiget 105
2730 Herlev
Telefon

44 52 55 55

e-mail

lindehoejskolen@herlev.dk

Afbud: Peter Nielsen, Dorte Fog og Klaus Schüt Hansen
Mødeleder: Simon Brodersen-Almind

1.

Godkendelse af dagsorden og referat

5 min

2.

Høringssvar vedr. kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune
Resume
Herlev Kommune udarbejder hvert andet år en kvalitetsrapport for
folkeskolerne i kommunen jf. folkeskoleloven. I forbindelse med dette arbejde
har kommunen bedt skolebestyrelserne på skolerne om et høringssvar vedr.
deres andel af rapporten.

95 min

Sagsfremstilling
I henhold til folkeskoleloven § 40a skal kommunerne udarbejde en
kvalitetsrapport for at styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage
dets ansvar for folkeskolen gennem tilvejebringelse af dokumentation om det
kommunale skolevæsen.
Kvalitetsrapporten er en samlet afrapportering og vurdering af i hvor høj grad
skolerne i Herlev Kommune indfrier de obligatoriske nationale mål og
resultatindikatorer, som de er fremsat i folkeskoleloven.
Ud over den kommunale kvalitetsrapport er der udarbejdet skolerapporter
med data for de enkelte skolers resultater. Disse rapporter indgår i den enkelte
skole og skolebestyrelses arbejde med udvikling af kvaliteten af
undervisningen og opfyldelsen af de nationale og kommunale mål.
Indstilling
Det indstilles at bestyrelsen, efter drøftelse af kvalitetsrapporten skriver et
endeligt høringssvar til kommunen.
Ansvarlig
Simon Brodersen-Almind
Bilag
Uddrag fra kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune
Drøftelse:
Skolebestyrelsen drøftede det fremsendte materiale.
Der var enighed om, at en del talmateriale var vanskeligt at tyde.
Der var også et ønske om en generel drøftelse af indholdet i
kvalitetsrapporten.
Beslutning:
Skolebestyrelsen besluttede følgende udtalelse til kvalitetsrapporten:
Skolebestyrelsen ser det som positivt, at der er 100% kompetencedækning i en
stor del af fagene. Vi vil støtte skolen i fremadrettet at hæve

kompetencedækningen – særligt i de nye eksamensfag, fx idræt og
samfundsfag.
Generelt ser vi nærmest ingen ændring i den målte trivsel, og det bør også
fremadrettet have fokus at øge trivslen på hele skolen. Vi ser et særligt
potentiale i at løfte parameteren støtte og inspiration på 4.-9. klassetrin.
Siden sidste kvalitetsrapport har skolen haft et ekstra fokus på at løfte læsning i
dansk. Vi er glade for at se, at andelen af gode læsere på tværs af alle årgange
har løftet sig ca. 5 procentpoint i forhold til landsgennemsnittet siden seneste
måling. Omvendt er der sket et relativt fald i matematik, så her bør der være et
ekstra fokus i den kommende periode.
Gennemsnittet i de afsluttende karakterer har haft en pæn fremgang, og en
stigende andel (94,4% til 98,8%) består både matematik og dansk, hvilket vi er
meget glade for at se.
Vi ser en lille faldende tendens i overgangen til ungdomsuddannelse, men
sætter pris på det stadig meget høje niveau – særligt når der kigges på
målepunktet 15 måneder efter 9. klasse.
Skolebestyrelsen savner rapportering af vikardækningen.

3.

Nyhedsbrev:

15 min

Sagsfremstilling
Bestyrelsen besluttede på sit møde i november 2019, at den gerne vil udsende
et nyhedsbrev til alle forældre på skolen en gang hvert kvartal. Det foreslås at
månederne disse udsendes i er følgende:
• Januar
• April
• August
• November
Indstilling
Det indstilles at bestyrelsen godkender de forslåede måneder for udsendelse
af nyhedsbrev, samt nedsætter en arbejdsgruppe til at lave et udkast til det
første nyhedsbrev inden næste bestyrelsesmøde.
Ansvarlig
Simon Brodersen-Almind
Beslutning: Punktet lev udsat.
4.

Evt.

Med venlig hilsen
Simon Brodersen-Almind

5 min

