
Skolebestyrelsens beretning 2021/2022 
Lindehøjskolen, Herlev  

Overordnet 
Med ansættelsen af to faglige ledere samt skoleleder Karin Anker, blev der skabt ro omkring skolens 
ledelsesgang. Vi synes, der er sat et godt og erfarent ledelsesteam, der arbejder ud fra den tanke, 
at ”Alle børn gør det rigtige, hvis de kan” og, at ”Der skal være fokus på skolens kerneopgave, nemlig 
børns læring og trivsel”. Det bakker skolebestyrelsen op om, og vi ser frem til et godt, udviklende 
og styrket samarbejde med skolens ledelse efter en turbulent periode.  
 
I skolebestyrelsen har vi i løbet af skoleåret haft og vil fortsat have fokus på bl.a.: 

- børnenes trivsel og læring, 
- skolens økonomi, 
- fastsættelse af principper og eftersyn af dem, 
- kommunens udviklingsplan for skolerne, samt 
- udviklingen af samarbejdet med skolens forældre.  

Det sidste ønsker vi for at synliggøre og udbygge vores arbejde yderligere, men ikke mindst fordi 
forældrenes input hjælper os med at blive endnu bedre til at arbejde for skolens bedste. Vi skal 
være - og er ganske enkelt - interesserede i at arbejde for det bedste for vores fælles skole. 
 
Vi har i året italesat skolens personaleafgang, men 
mener fortsat, at Lindehøjskolen er en attraktiv 
arbejdsplads. Således kan vi se, at skolen fortsat har 
stor elevsøgning, og at der kan rekrutteres uddannet 
personale til opslåede lærer- og pædagogstillinger. Vi 
vil naturligvis fortsat have fokus på det i skoleåret 
22/23. 

Ny antimobbestrategi 
Efter ledelsesteamet var faldet på plads, blev der igen 
sat skub i skolebestyrelsens arbejde, blandt andet 
vedrørende elevtrivsel på Lindehøjskolen. Første 
store resultat af dette arbejde er den nye 
antimobbestrategi, som skolebestyrelsen godkendte 
før sommerferien. Antimobbestrategien er blevet 
rigtig god, og vi opfordrer alle forældre til at kigge på 

Kontakt 
Vi vil rigtig gerne have input til vores 
arbejde fra forældre, skolens personale og 
elever, og alle er derfor altid velkomne til 
at kontakte os. Det er i den sammenhæng 
dog vigtigt at pointere, at vi ikke må, eller 
vil tage sager op, der omhandler enkelte 
elever, lærere eller klasser – det er 
udelukkende skolens ledelse der tager sig 
af sådanne sager, og de henvendelser 
bedes derfor rettet hertil. Vi kan 
kontaktes via beskeder på Aula – søg blot 
efter ”Skolebestyrelsen” i til-feltet og vælg 
alle medlemmer, både forældre og 
medarbejdere. 
 



den, så I ved, hvordan I kan forholde jer, hvis I oplever et barn er i mistrivsel eller bliver mobbet. 
Den er til at finde på skolens hjemmeside under menuen ”Vores skole” og ”Undervisningsmiljø”. 
Samme sted finder I også skolens opdaterede ordensregler, som vi også opfordrer jer til at læse. 
Skolebestyrelsen arbejder naturligvis fortsat videre med trivslen i skoleåret 22/23, og der skulle 
gerne komme flere trivselstiltag, der skal gøre os alle skarpere på at være medskabere for trivsel for 
alle på Lindehøjskolen 

Ny udviklingsplan og forældrearrangementer 
Skolerne i Herlev Kommune skal have en ny udviklingsplan, der skal sætte rammerne for udviklingen 
på skoleområdet i kommunen fra 2023 og fire år frem. Samtidig med dette, skal styrelsesvedtægten 
for Herlev kommunes skolevæsen revideres. Processen omkring begge dele er blevet udskudt 
grundet Corona, men er nu endelig godt i gang. Såvel skolens personale som elever er blevet 
inddraget i processen. Skolebestyrelsen har også i løbet af skoleåret været inddraget i processen ad 
flere omgange og på forskellige måder. Vi har været vært for et forældrearrangement på 
Lindehøjskolen, hvor alle forældre var inviterede til at komme med input til den nye udviklingsplan. 
På mødet kom vi langt omkring, vi endte med at få sendt en masse gode input videre til kommunen, 
og vi vil godt sige tak til de forældre, der deltog. 
 
Skolebestyrelsen var i foråret også vært for et trivselsforældrearrangement, hvor alle forældre var 
velkomne. Aftenens tema var trivsel og en konsulent Skolestyrken fortalte om skolestyrkens arbejde 
med trivsel. Skolestyrken har været en del af skolens arbejde med trivsel i løbet af året, og i 22/23 
skal personalet afprøve de metoder, de har lært.  
 
Som skrevet før, har vi i skolebestyrelsen en ambition om at komme tættere på alle forældre på 
skolen for at øge den fælles dialog om skolen, som vi alle er fælles om. Derfor ser vi også frem til at 
se jer til de arrangementer, vi planlægger at afholde i skoleåret 22/23. 

Ombygning af skolen 
Ombygning af skolen, i forbindelse med renovering af tagetagerne på fløjbygningerne og 
kapacitetsudvidelsen, har haft stor indflydelse på skolen i løbet af året. Skolebestyrelsen har fulgt 
processen tæt og har været med til at lægge pres på kommunen ift. at sikre en tilfredsstillende 
dialog mellem skolen og håndværkerne, så byggeriet kunne forløbe så smertefrit som muligt. 
Tagrenoveringen er færdig, og de nye faglokaler for musik, og håndværk & design blev taget i brug 
inden sommerferien og bliver officielt indviet for børnene d. 15. september. Nu venter vi spændt på 
den sidste etape, hvor de nye faglokaler til fysik/kemi, og madkundskab bliver færdig, så vi igen kan 
benytte hele skolen. 
 



I det kommende budget blev der introduceret en 
bevilling til etablering af ventilationen på de to 
nederste etager i fløjbygningerne, om end bevillingen 
først ligger til udbetaling i 2025/26. Vi vil i 
skolebestyrelsen fortsat være opmærksomme på 
dette og holde politikerne op på beslutningen, så vi 
sikrer et bedre indeklima for både børn og personale 
på Lindehøjskolen hurtigst muligt. Vi er ikke i tvivl om, 
at skolebestyrelsen har udøvet indflydelse på, at 
kommunen har haft et ekstra fokus på indeklima og 
kvalificeret ventilation i forbindelse med 
renoveringen.  

Elevrådet på banen 
Elevrådet har i løbet af året deltaget aktivt i 
skolebestyrelsen og har flere gange bragt værdifulde 
perspektiver ind i drøftelserne. Elevrådet har også 
selv arbejdet hårdt for at få stablet en gallafest på 
benene for udskolingen, hvilket lykkedes, og rygter 
siger, at det var en stor succes, og at den gentages for 
de nye 9. klasser. Elevrådet har også arbejdet input til 
en vision for udearealerne på skolen, som trænger til 
en opgradering. Vi håber i bestyrelsen, at dette 
arbejde kan materialisere sig i de kommende år til 
gavn for alle på Lindehøjskolen.  

Valg til skolebestyrelsen 
Valg til skolebestyrelsen følger kommunalvalget, og der blev derfor afholdt skolebestyrelsesvalg i 
foråret 2022. Ved det ordinære valg var der seks opstillede forældre, fire af dem gengangere og to 
nye forældre, der alle blev valgt ved fredsvalg. Ved det efterfølgende suppleringsvalg var der fem 
opstillede til den sidste plads, og her endte det også med fredsvalg. Skolebestyrelsen er dermed 
godt klædt på til den kommende periode med fire fortsættende og tre nye forældrerepræsentanter, 
samt fire suppleanter. Herlev Kommune har indført muligheden for forskudte valg på skolerne, og 
da flere af de valgte forældrerepræsentanter kun er valgt for to år, vil der i foråret 2024 også blive 
afholdt valg til skolebestyrelsen.  
 
Med det siger vi tak for et godt samarbejde i 21/22 og at vi glæder os til et godt og konstruktivt 
22/23. 

Hvad er skolebestyrelsen 
Skolebestyrelsen består af syv forældre-, 
to elev- og to personalerepræsentanter. 
Herudover deltager skolens ledelse som 
sekretær og en fra kommunalbestyrelsen, 
begge uden stemmeret. Vores primære 
arbejdsopgave er i samarbejde med 
skolens ledelse at sætte den overordnede 
retning for skolen. Dette gør vi primært via 
vores arbejde med at definere skolens 
principper, som skolens ledelse 
efterfølgende udmønter i konkrete 
politikker, der bliver implementeret i 
dagligdagen. Vi gør det også gennem 
arbejdet med skolens budget. Ud over at 
sætte retningen for skolen, fører vi tilsyn 
med, at skolens drift lever op til den 
gældende lovgivning, og de principper 
skolebestyrelsen har vedtaget. Ud over 
dette er vi også skolens bindeled til 
skolerådet og kommunalbestyrelsen, og vi 
forsøger igennem de forskellige 
kommunale fora at tale skolens sag i den 
lokale politiske debat. 


