Referat af
Møde i Bestyrelsen for Himmelev Gymnasium
► torsdag den 10. juni 2021 kl. 15.15 – 17.45
i lokale 19A

Til stede: Jens Müller (JM), Christina Bilde (CB), Lars Skadhauge-Jensen (LJ), Rune Garbers
(RG), Emilie Krageskov Hansen, 3.b (EKH) og Johnny Vinkel (JV)
Fraværende: Peter Kjær (PK), Pernille Dalsgaard Bøss (PB), Jesper Kejlhof (JKE), Emil Franke
Bigum, 2.p (EFB)

1. Godkendelse af dagsorden
Sagsfremstilling: Indkaldelse med dagsorden og regnskabsmateriale blev fremsendt pr.
mail torsdag den 3. juni 2021. Uddybning af dagsordenspunkter og bilagsmateriale blev
fremsendt pr. mail mandag den 7. juni 2021.
Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte den fremsendte dagsorden.
For god ordens skyld blev det konstateret, at Bestyrelsen ifølge forretningsordenen var
beslutningsdygtig trods fire afbud.
2. Formel godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 7. april 2021
Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet den 7. april 2021 blev fremsendt til
godkendelse pr. mail den 21. april 2021 med indsigelsesfrist den 29. april 2021.
Bestyrelsens beslutning: Eftersom der ikke har været indsigelser til det fremsendte
referat, er det godkendt.
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3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
Sagsfremstilling: Ved bestyrelsesmødet den 7. april 2021 blev det bl.a. besluttet at
anvende noget af det økonomiske råderum som følge af stigningen i taxameterindtægter til et fagligt-pædagogisk arrangement med overnatning for personalet i efteråret
2021 og til et pilotprojekt mhp. forbedring af varme, ventilation og indeklima i undervisningslokalerne.
Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe, der skal arrangere en indenlandsk personalestudietur i perioden fra torsdag eftermiddag den 7. oktober – lørdag den 9. oktober 2021.
Der er indkaldt til møde om varme-ventilation-pilotprojektet med rådgiver fra Nørbag og
den nye byggechef i Gymnasiefællesskabet tirsdag den 8. juni, hvor rådgiverens udkast
vil blive genbesøgt.
Endvidere blev det besluttet, at skolen skulle arbejde videre med karakterdata som led i
skolen selvevaluering, hvilket er indarbejdet i udkast til indsatsområder for skoleåret
2021/2021, som behandles under punkt 5.
Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
4. Skolens økonomi
Sagsfremstilling: Udviklingen i skolens økonomi i de første fem måneder af 2021 forløber planmæssigt, selv om Corona-situationen i nogen grad har lagt en dæmper på aktivitetsniveauet.
Der har dog efter påske været gennemført forskellige trivselsfremmende aktiviteter som
er dækket af nogle af de midler, som Børne- og Undervisningsministeriet har bevilget til
formålet. Udgifterne til disse aktiviteter kommer i sidste ende ikke til at berøre skolens
økonomi.
Meget tyder i øvrigt på, at de 7 nye stx-klasser ikke bare bliver på 25 elever i gennemsnit, som budgetfremskrivningen ved bestyrelsesmødet i april 2021 lidt optimistisk tog
afsæt i, men i stedet som følge af eftertilmeldinger kommer op på godt 26 elever i snit.
Dette er naturligvis gavnligt for skolens forventede indtægter i 2021. Det er der taget
højde for i den budgetprognose, der fremlægges på bestyrelsesmødet, ligesom anvendelsen af råderummet er tænkt ind. Budgetprognosen, som på et overordnet niveau vil
blive gennemgået på bestyrelsesmødet, viser et forventet resultat for 2021 på -37 t. kr.
Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Christina Bilde gjorde under punktet opmærksom på, at Roskilde Festival sikkert kan byde ind med en trivselsfremmende aktivitet med V&M-faglige elementer, som eventuelt
kunne fungere som en teambuilding-aktivitet i forbindelse med 1.g’erne studieretningsSide 2 af 6

start i november 2021. Det blev aftalt, at skolens kontaktperson for eksterne samarbejder Marie Præstholm skal kontakte Christina Bilde for at aftale nærmere.
Bilag: Økonomirapport pr. 07.06.2021 med budgetprognose
5. Fastlæggelse af indsatsområder for skoleåret 2021/2022
Sagsfremstilling: Rektor har udarbejdet det første meget åbne oplæg til indsatsområder
for skoleåret 2021/2022, som blev grundigt behandlet og justeret på et møde i Koordinationsudvalget den 3. juni 2021. Efterfølgende er der fundet en sammenskrivning af
indsatsområderne sted til det udkast, der bliver præsenteret for bestyrelsen, med overskrifterne Udvikling af Viden & Medier, Styrkelse af trivsel og det faglige miljø, Gymnasiet i tal og Bæredygtighed.
Indsatsområderne skal naturligvis også indgå i resultatlønskontrakten for 2021/2022. I
den forbindelse kan det være nødvendigt at præcisere succeskriterierne, så de bliver
mere målbare.
Det er i øvrigt fortsat tanken også at lade mere udadrettede elementer og væsentlige
områder så som eksamensresultater, fastholdelse, søgetal mv. optræde i resultatlønskontrakten, som bestyrelsen med afsæt i et udspil fra formandskabet og rektor skal fastlægge på sit møde i efteråret 2021.

,

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen fastlægger skolens indsatsområder for skoleåret
2021/2022 med afsæt i det fremsendte udspil.
Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte skolens indsatsområder for skoleåret
2021/2022 stort set i overensstemmelse med det fremsendte udkast med en enkelt ændring af overskriften til indsatsområde 4 til Grøn bæredygtighed.
Det blev endvidere aftalt, at der på det næstkommende bestyrelsesmøde er et statuspunkt om arbejdet med indsatsområdet Gymnasiet i tal med fokus på karaktergivning.
Bilag: Udkast til Indsatsområder for skoleåret 2021/2022

6. Status på Viden & Medier
Sagsfremstilling: Som det fremgår af udkastet til skolens indsatsområder for skoleåret
2021/2022, så er der og vil fortsat være stor opmærksomhed på udviklingen af Viden &
Medier. Corona-nedlukningen har dog i nogen grad sat en dæmper på udviklingen, men
det er helt sikkert intentionen, at intensivere arbejdet med udvikling af Viden & Medier i
den kommende tid og i næste skoleår, som det også fremgår af førnævnte udkast til indsatsområder.
Der arbejdes fortsat med udviklingen af en Medie/IT-didaktisk strategi, som skal munde
ud i en progressionsplan for Viden & Medier ikke bare i forhold til teknisk medieanvendelse men også til en reflekterende, kritisk og vidensbaseret tilgang til forskellige mediSide 3 af 6

er. Det er tanken, at en sådan progressionsplan kan bidrage til at tydeliggøre over for
undervisere og især elever, hvornår der arbejdes med Viden & Medier og hvordan det
indgår i en moderne og relevant almendannelse.
En lærergruppe arbejder fortsat sammen med Zetland med henblik på at udvikle korte
og længere undervisningsforløb i forskellige fag, som er relevante i en V&Msammenhæng. Der er allerede udarbejdet flere forløb, som snart vil være tilgængelige
på Zetlands hjemmeside, og som naturligvis også skal anvendes i undervisningen på
Himmelev Gymnasium.
Endelig er der etableret en lærergruppe under navnet Streamteam, som står for at livestreame forskellige begivenheder som fx translokationen, så produktionerne opnår et
passende professionelt niveau, som et gymnasium med fokus på medier naturligvis skal
kunne leve op til.
Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
7. Status på samarbejdsprojektet mellem Himmelev Gymnasium og Roskilde Pigefodbold
Sagsfremstilling: Som tidligere nævnt har Himmelev Gymnasium og Roskilde Pigefodbold taget hul på et samarbejdsprojekt med det formål at fastholde piger i idræt samtidig med at de gennemfører deres uddannelse.
Udover Lokale- og Anlægsfonden (LOA) har Roskilde Kommune vist stor interesse for
projektet og bevilget 75.000 kr. til gennemførelse af en forundersøgelse, der skal føre
frem til den konkrete ansøgning. Der er nedsat en projektgruppe, hvor blandt andre to
idrætsinteresserede kvindelige lærere repræsenterer Himmelev Gymnasium, som skal
samle op på forundersøgelsen.
Forundersøgelsen, der involverer unge piger/kvinder fra fodboldklubben og gymnasiet
samt nogle af gymnasiets idrætslærere, har til formål at indkredse, hvad der ud fra pigernes perspektiv skal til, for at det fortsat skal være attraktivt at dyrke idræt, når skolegangen bliver mere krævende.
Det er tanken, at det primært er de unge piger/kvinder, der skal være med til at udvikle
rammerne for det kommende Fælles- og Foreningshus med fokus på uddannelse, sundhed, trivsel og idræt, som skal etableres i tilknytning til gymnasiets idrætsfaciliteter.
På et mere teknisk niveau er der nogle juridiske udfordringer i at lave en konstruktion,
hvor en statsligt selvejende institution, en kommune og en idrætsforening skal etablere
en bygning og nogle fysiske rammer i fællesskab. Børne- og Undervisningsministeriet har
i den forbindelse pointeret, at Himmelev Gymnasium skal være ejer af en nyopført bygning på skolens matrikel, ligesom gymnasiet skal være den primære bruger af bygningen
i skoletiden. Der skal derfor udarbejdes en eller anden form for forpligtende låneaftale,
der på den ene side respekterer ejerforholdet, og på den anden side giver plads til at realisere samarbejdsprojektet.
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Forundersøgelsen, som er ved at nå sin afslutning, der skal føre frem til udarbejdelse af
præsentationsmateriale, som skal indgå i et konkret projekt, der kan realiseres med projektstøtte fra LOA og økonomisk støtte fra andre fonde.
Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
8. Kort orientering om Himmelev Gymnasium under Corona-pandemien
Sagsfremstilling: Tiden med nedlukninger og genåbninger, superviseret selvtests i skolens testcenter med ansættelse af supervisorer, bestilling af testkits og værnemidler
samt hjemsendelse af elever med positiv kviktest, har i den grad præget arbejdet i skolens ledelse og administration, som værende uforudsigeligt og langt fra selve kerneydelsen.
Antallet af smittede blandt eleverne har på ingen måde været bemærkelsesværdigt højt,
men det har alligevel forårsaget, at hele klasser er blevet sendt hjem i selvisolation som
nære kontakter til en smittet. Det gjorde sig fx gældende forud for prøven i skriftlig
dansk, hvor en hel klasse ikke kunne deltage. I stedet får de berørte elever deres afsluttende standpunktskarakter overført, så den også tæller som prøvekarakter i skriftlig
dansk.
Himmelev Gymnasium har som det eneste gymnasium i nærområdet afholdt en vellykket gallamiddag for alle afgangselever på samme tid. En nøje planlagt organisering sikrede, at alle retningslinjer blev overholdt, og efterfølgende kan vi konstatere, at ingen er
blevet smittet i forbindelse med gallamiddagen.
Fejring af de nybagte studenter vil finde sted med den restriktion, at den nybagte student højst må have fem gæster med indendørs fejring, mens der ifølge retningslinjerne
ikke er et udendørs forsamlingsloft i studenterugen.
Translokationen afholdes ligesom sidste år samlet for alle afgangselever på én gang uden
deltagelse af familie og pårørende. Translokationen bliver til gengæld live-streamet, så
familie, pårørende og venner på den måde kan deltage i ceremonien. Børne- og Undervisningsministeriet har allerede meldt ud, at det igen i år bliver tilladt at gennemføre
studentervognskørslen, der følger efter translokationen.
Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
9. Fastlæggelse af plan for bestyrelsesmøderne i skoleåret 2021/2022
Sagsfremstilling: Bestyrelsen afholder sædvanligvis 4 årlige møder med følgende omtrentlige placering:
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1. møde: ultimo september / primo oktober 2021
2. møde: medio december 2021
3. møde: ultimo marts / primo april 2022
4. møde: medio juni 2022
Tidsrammen har i indeværende skoleår været kl. 15.15 – 17.45 – med efterfølgende
spisning.
Formanden og rektor vil forud for mødet koordinere kalendere, hvilket vil give anledning
ud i konkrete datoforslag.
Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen fastlægger 4 møder i løbet af skoleåret
2021/2022 med mødetidspunkt.
Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen fastlagde følgende plan for bestyrelsesmøderne i
skoleåret 2021/2022:
1. møde: mandag den 4. oktober 2021 kl. 15.15 – 17.45
2. møde: tirsdag den 14. december 2021 kl. 15.15 – 17.45
3. møde: mandag den 28. marts 2022 kl. 15.15 – 17.45
4. møde: torsdag den 9. juni 2022 kl. 15.15 – 17.45
Rektor sender kalenderinvitation til bestyrelsesmedlemmerne.
10. Eventuelt
Bestyrelsens funktionsperiode udløber 30. april 2022.
Aftale om nye elevfordelingsregler indgået.
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