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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, Peter Nielsen, Henriette Fabricius og Ethan Jordan 

Indbudte Elever:  

Afbud: Dorte Fog, Rikke Nikolajsen 

Mødeleder: Klaus Schüt Hansen 

 
 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat 
Pkt. åbne emner er taget fra på denne dagsorden og skudt til næste møde. 
 
Høringssvar og referater fra de to sidste møder er ikke rundsendt. EJ fremsender. 
 

2.  Orientering: 
a) Formand 

Skole og forældre har sendt tilbud om konference om skolebestyrelse og data. 
b) Skoleledelse 

Vi havde Dag 200 i torsdags d. 16/1-20. Vi har fået 2 henvendelser fra forældre om, at det var 
usmart at lægge timer så sent, da børnene var trætte. 
Herudover et ønske fra SKB om at der godt kunne have været lidt mere skriftligt udmelding 
over de planlagte aktiviteter. 

c) Bestyrelsens arbejdsgrupper 
SFO-gruppen er i gang med at finde dato. 
Indeklima afventer 

d) Andre 
Spørgsmål til hvor man kan finde Elevplaner (de gamle) – UBH er på sagen. 
Elevplaner skal være digitalt tilgængelige for forældre. 

 

3.  Elevrådet 
 
Resume 
Elevrådet orienterer om det aktuelle arbejde. 
 
Drøftelse: 
Elevrådet har opfordret til at klasserne har brainstormet om emner, som elevrådet kan arbejde med. 
 
Første emne er udlandslejrskole – elevrådet spørger om det er bestyrelsen der bestemmer dette. Der 
er på det seneste indført, at det ikke længere er muligt at tage til udlandet, da det ikke kan løbe rundt 
uden forældrebetaling. 
 
Andet emne er indeklima. Der er mange, der gerne ville noget med det. Mange oplever dårligt luft og 
det bliver koldt i lokalet når der skal luftes ud. Mange udtrykker, at det går ud over koncentrationen. 
De målere, der er sat op i enkelte klasser har bl.a. været med til at give opmærksomheder omkring 
dette.  
 
Tredje emne er et udtrykt ønske om at få flere og nye koldt vands-poster op.  
 
Fjerde emne et udtrykt ønske om nye borde og stole.  
 
Og så er der også ønsket om en gallafest. 
 

Herlev  
 Kommune 
 
 
Lindehøjskolen 
 
 Borgerdiget 105 

 2730 Herlev 

 

Telefon 44 52 55 55 

 

e-mail lindehoejskolen@herlev.dk 



 
Beslutning:  
SKB er i gang med at forfatte et brev til kommunalpolitikerne om indeklima. 
 
EJ ser på om det kan lade sig gøre, inden for kort tid, at få sat vandposter op. 
 
Møbler er skolen i fuld gang ved at afprøve og indkøbe. 
Der er bestilt 3 sæt klasse-møbler som bliver prøvet af i 3 klasser. 9.D, 8.D og 7.A. 9.D har fået møbler 
d.d. 
  

4.  Regnskab 2019 
 
Resume 
Skolens ledelse fremlægger regnskab 2019 med tilhørende forklaringer. 
 
Sagsfremstilling 
Skolebestyrelsen fremlægges regnskabet for budgetåret 2019. Som tidligere anført i orientering til 
bestyrelsen, viser regnskabet et mindreforbrug, der i henhold de til gældende kommunale 
retningslinjer, er ansøgt overført til budgetåret 2020. Bestyrelsen er tidligere orienteret om den 
påtænkte anvendelse af disse ekstra midler i 2020. 
 
Indstilling 
Det indstilles at bestyrelsen, efter endt drøftelse, tager regnskabet for 2019 til efterretning. 
 
Ansvarlig 
Ethan Jordan 
 
Bilag 
Regnskab 2019 (eftersendes) 
 
Drøftelse: 
Vi kom ud af 2019 med et mindre forbrug med 942.000kr, altså lige under den million vi havde regnet 
med. 
2019 har været en godt år set i det lys, at de penge, der har været i budgettet har kunnet bruges til at 
lave skole for. 
Vi har ansøgt om overførsel af skolens mindreforbrug i 2019 til 2020. 
Når man ser på lederløn er det svært gennemskueligt hvordan det indgår og trækkes, da det optræder 
meget forskelligt afhængig af om det er skole, SFO el. klub. 
 
Det er uhensigtsmæssigt at det ikke er gennemskueligt, at det besluttede budget ikke svarer overens 
med det regnskab der fremlægges ved årsafslutning. Hvorfor kan man ikke budgettere i 
regnskabsmodellen? Det kunne være en god ide at foreslå det som et punkt til skolerådet. 
 
Ros fra politisk side til det resultat der er i forhold til at få rettet økonomien op. 
 
Beslutning: 
Simon tager punktet om budget/regnskab med til skolerådet. 
 

5.  Budget 2020 
 
Resume 
Skolens ledelse fremlægger oplæg til budget 2020 med tilhørende forklaringer. 
 
Sagsfremstilling 
Rammerne for skolens budget fastsættes af kommunalbestyrelsen, der har ansvar for, at der kan drives 
folkeskole for de tildelte bevillinger. Herefter vedtager skolebestyrelsen skolens budget inden for de 
bestemmelser, der er i kommunens styrelsesvedtægt og folkeskolelovens § 44 stk. 3. 
 
Den 1. august 2018 trådte en ny budgettildelingsmodel for skolerne i Herlev i kraft, som betød at 
skolerne i langt højere grad får ressourcer i forhold til antallet af elever og den reelle undervisning der 



skal frembringes. 
 
Skole-budget 
Med udgangspunkt i budget 2016 inkl. alle puljemidler og ekstratilskud blev lærerprisen pr. 
indskolingselev opgjort til kr. 32.676,91, hvilket fremskrives årligt og er i 2020 kr. 34.768,41. 
 
En indskolingselev giver i modellen 0,9 point 
En mellemtrinselev giver i modellen 1,09 point 
En udskolingselev giver i modellen 1,15 point 
 
Elevtallet bliver ganget ud, så det givet et vægtet pointtal. Det vægtede pointtal ganges så med 
lærerprisen. Derved frembringes budget til lærerløn. 
 
Der ligger efterfølgende en regnemodel, hvor det sikres, at skolerne har økonomi til at gennemføre 
den kommunalt forventede undervisning. Hvis det ikke er tilfældet, så træder ”Garantiordningen” i 
kraft og skolen modtager økonomi op til det kommunale forventede. 
 
Skolerne tilføres derudover et beløb til inklusion. Beløbet er opdelt i et mindre grundbeløb pr. elev og 
en del der fordeles via socioøkonomiske data. Kriterier i de socioøkonomiske data: 

 Forældrenes uddannelsesniveau 

 Forældrenes indkomstniveau 

 Forældrenes civilstand 

 Forældrenes etniske baggrund 
 

Grundbeløbet dækker særlige behov, der ikke kan begrundes i socioøkonomiske forhold. 
 
Der fordeles ud over grundbeløbet kr. 15.843.000 blandt skolerne efter fordelingsnøglen. 
Lindehøjskolen modtager 22% af disse. 
 
Skolerne modtager et vikarbudget svarende til 3,59% af lønsummen. 
 
Budgettet til skoledrift er udregnet som et grundbeløb pr. matrikel og et driftsbeløb pr. elev. 
Grundbeløbet udgør i 2020 kr. 311.000 og beløbet pr. elev er kr. 2381. Driftsbeløbet skal dække fx: 
undervisningsbøger, kopipapir, Copydan, digitale lærermidler, skolemøbler, IT-udstyr, 
administrationsudgifter, kurser, transport, toiletpapir, sæbe, osv. 
 
SFO-budget 
SFO-budgettet er sammensat af et beløb pr. barn, der skal dække løn og drift. SFO modtager kr. 29.412 
pr. barn og bliver fordelt med 90,60% til løn og resten til drift. Der er sket en stigning i beløbet pr. barn, 
da åbningstiden er øget pga. ændringen i timetallet i indskolingen. 
 
Klub-budget 
Klubbens budget til løn er sammensat af følgende elementer: 

 Grundnormeringstid (2 pædagoger i åbningstiden) 

 Gennemsnitstimepris pr. barn kr. 12.111 

 Budget til drift er tildelt med kr. 2396 pr barn. 
 
Indstilling 
Det indstilles at bestyrelsen, efter endt drøftelse, godkender budgetforslaget for 2020. 
 
Ansvarlig 
Ethan Jordan 
 
Bilag 
Ordforklaring, Oplæg til budget 2020, oplæg til driftsbudget 2020, diagram for oplæg til driftsbudget 
2020 
 
Drøftelse: 
Spørgsmål til vikarlønnen - budgettet er større end det tildelte, og de flere forbrugte penge bruges bl.a. 
på at støtte enkelte børn når der er behov for en til en. 



Administrationsbudgettet er også større end det tildelte og det skyldes at vores IT-mand er blevet 
flyttet fra drift til administration. 
Der bliver spurgt til den mindre tildeling til ledelse – det vil der blive orienteret om når der ligger en 
plan. 
 
Beslutning: 
Vedtaget 
 

6.  Princip for arbejdets fordeling mellem lærerne 
 
Resume 
Arbejdsgruppen vedr. revision af princip for arbejdets fordeling blandt det undervisende personale har 
færdiggjort deres arbejde og fremlægger udkast til revideret princip. 
 
Sagsfremstilling 
I folkeskolelovens § 44, stk. 2 optræder princip for arbejdets fordeling blandt det undervisende 
personale som et område skolebestyrelsen skal udarbejde princip for. 
 
Lindehøjskolen har et eksisterende princip på området, og bestyrelsen har derfor valgt at udføre et 
tilsyn med det eksisterende princip, og nedsatte i august 2019 en arbejdsgruppe med repræsentanter 
fra forældre- og lærergruppen i bestyrelsen samt ledelsen, der skulle gennemgå princippet og 
udarbejde et udkast til et revideret princip. 
 
Bestyrelsen har tidligere truffet beslutning om at Lindehøjskolens principper skal gennemgås og som 
minimum tilrettes til den vedtagne skabelon. 
 
Indstilling 
Det indstilles at bestyrelsen drøfter udkast til revideret princip og om mulig godkender dette. 
 
Ansvarlig 
Lasse Engbo Christiansen 
 
Bilag 
Udkast til revideret princip (eftersendes), reflektionsskema, eksisterende princip 
 
Drøftelse: 
 
Beslutning: 
Vedtaget med få sproglige korrektioner 
 

7.  Nyhedsbrev 
 
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 
 
Bilag 



Udkast til nyhedsbrev (eftersendes) 
 
Drøftelse: 
Debat om formatet. Nyhedsbrevet skal være fra både bestyrelse, ledelse og elevråd.  
 
Beslutning:  
månederne er ok. Januar 2020 bliver der ikke sendt noget ud. 
Simon, Camilla og Ethan er ansvarlige for at udvikle og skrive nyhedsbrevet. 
 

8.  Tilbagemelding på Lindehøjskolens nationale test 2019 
 
Resume 
Resultaterne af de nationale tests fortaget på Lindehøjskolen i 2019 er blevet udgivet, og ledelsen vil 
orientere skolebestyrelsen om disse.  
 
Sagsfremstilling 
De nationale tests tester elevernes kundskaber og færdigheder i syv forskellige fag. Ti test er 
obligatoriske fra 2. til 8. klassetrin, og fire test kan tages på frivillig basis. Testene kan give lærere og 
forældre et indblik i den enkelte elevs faglige niveau inden for de områder af fagene, der testes i. 
 
Testene er digitale og selvrettende, og det betyder, at testsystemet beregner elevens resultat. 
Desuden er testene adaptive og tilpasser sig derfor elevens faglige niveau undervejs i testforløbet. 
 
Eleverne på Lindehøjskolen har i 2019 gennemført følgende nationale tests: 

 Dansk, læsning: 2., 4., 6. og 8. klasse 

 Matematik: 3., 6. og 8. klasse 

 Engelsk: 4. og 7. klasse 

 Fysik/kemi: 8. klasse 
 
Testene er en del af Lindehøjskolens datagrundlag i arbejdet med elevernes progression. 
 
Der er i Herlev Kommunes udviklingsplan ”Glade børn og kloge elever - en stærkere skole i Herlev” 
indskrevet mål, der tager udgangspunkt i resultaterne af de nationale test: ”Mindst 80 pct. af eleverne 
skal være gode til dansk læsning og matematik i nationale test.” 
 
Folkeskoleloven § 55 b skriver: 
Testresultater, jf. § 13, stk. 3 og 4, for den enkelte elev, grupper af elever, hold, klasser, skoler, 
kommuner og regioner m.v., bortset fra opgørelser på landsplan, samt testopgaver, jf. § 13, stk. 3 og 4, 
er fortrolige. 
 
Derfor vil skolens resultater kun blive fremlagt mundtligt og må ikke refereres, hverken mundtligt eller 
skriftligt. 
 
Indstilling 
Det indstilles at bestyrelsen, efter endt drøftelse, tager tilbagemeldingen på de nationale test 2019 til 
efterretning. 
 
Ansvarlig 
Ethan Jordan 
 
Bilag 
Intet 
 
Drøftelse: 
 
 
Beslutning: 
Taget til efterretning 
 

9.  Evt. 



Ønske til pkt. til næste møde - Nedsættelse af arbejdsgruppe til at se på skolens ordens regler. Med 
repræsentanter for de forskellige afdelinger 
 
 
 

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


