Referat af
Møde i Bestyrelsen for Himmelev Gymnasium
► torsdag den 9. juni 2022 kl. 15.00 – 17.30
på rektors kontor

Til stede: Peter Kjær (PK), Rasmus Hylleberg (RH), Christina Gjørtsvang (CG), René la Cour
Sell (RCS), Lars Skadhauge-Jensen (LJ), Rune Garbers (RG) og Johnny Vinkel (JV)
Fraværende: Macy Uldall Juul, 3.a (MUJ) og Annabell Elise Grenz, 2.b (AEG)

1. Godkendelse af dagsorden
Sagsfremstilling: Indkaldelse med dagsorden blev fremsendt pr. mail torsdag den 2. juni
2022. Uddybning af dagsordenspunkter og bilagsmateriale blev eftersendt pr. mail mandag den 6. juni 2022.
Bestyrelsens beslutning: Den fremsendte dagsorden blev godkendt
2. Formel godkendelse af referaterne fra bestyrelsesmødet den 28. marts 2022 og det
konstituerende bestyrelsesmøde den 19. maj 2022
Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet den 28. marts 2022 blev fremsendt til
godkendelse pr. mail den 4. april 2022 med indsigelsesfrist den 19. april 2022. Referatet
fra det konstituerende bestyrelsesmøde den 19. maj 2022 blev fremsendt til godkendelse pr. mail den 24. maj 2022 med indsigelsesfrist den 3. juni 2022.
Bestyrelsens beslutning: Eftersom der ikke har været indsigelser til de fremsendte referater, er de begge godkendt.
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3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
Sagsfremstilling: Ved bestyrelsesmødet den 28. marts 2022 blev det besluttet, at rektor
til en start skulle kontakte det nye, kommunalt udpegede bestyrelsesmedlem Rasmus
Hylleberg og orientere ham om de mulige kandidater til selvsupplering af den nye bestyrelses. Dernæst skulle rektor tage kontakt til de to foretrukne kandidater – Christina
Gjørtsvang og René la Cour Sell – for at høre, om de kunne tænke sig at indtræde i Himmelev Gymnasiums bestyrelse. Rektor har ført beslutningen ud i livet og kunne således
indkalde til konstituerende bestyrelsesmøde torsdag den 19. maj 2022.
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 5 måneder af 2022 forløber
planmæssigt.
Til bestyrelsesmødet er der udarbejdet en økonomirapport, som er vedlagt som bilag,
hvoraf bogførte indtægter og udgifter på forskellige områder frem til 4. juni fremgår.
Økonomirapporten omfatter statstilskud for det første halvår af 2022 og lønudgifter for
de første 5 måneder for at fremhæve de væsentligste områder. Økonomirapporten gennemgås på et overordnet niveau i forbindelse med selve bestyrelsesmødet.
Udover de ordinære driftsudgifter, som fremgår af økonomirapporten, har skolen et par
anlægsprojekter, som ikke påvirker skolens drift udover de årlige afskrivninger.
Det drejer sig om et projekt med udskiftning af radiatorer i undervisningslokaler og
fællesområder i 4 hjemstavne som på den ene side skal forbedre opvarmningen og på
den anden skal sikre en bedre varmeudnyttelse. I vinterferien blev der gennemført et pilotprojekt i to undervisningslokaler, som har dannet grundlag for det udbud på resten af
projektet, der netop er gennemført, med en prismæssig overraskende god entreprisekontrakt til følge. Udskiftning af radiatorerne er planlagt til at foregå i sommerferien.
Der vil i den nærmeste fremtid blive udarbejdet et projekt og udbudsmateriale til udskiftning af loftplader og belysning i den lille idrætssal. Det er planen, at arbejdet skal udføres i efterårsferien og ugerne før, så det ikke skulle berøre indendørssæsonen i nævneværdig grad.
Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Bilag: Økonomirapport pr. 04.06.22
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5. Fastlæggelse af indsatsområder for skoleåret 2022/2023
Sagsfremstilling: Rektor har udarbejdet det første meget åbne oplæg til indsatsområder
for skoleåret 2022/2023, som blev grundigt behandlet og justeret på et møde i Koordinationsudvalget den 25. maj 2022. 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: Den læringsparate elev på Himmelev og Grøn bæredygtighed.
Indsatsområderne skal naturligvis også indgå i resultatlønskontrakten for 2022/2023. 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 som fx 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 2022.
Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen fastlægger skolens indsatsområder for skoleåret
2022/2023 med afsæt i det fremsendte udspil.
Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte skolens indsatsområder for skoleåret
2022/2023 i overensstemmelse med det fremsendte udkast – dog med tilføjelse af ét
succeskriterie under indsatsområdet Udvikling af Viden & Medier om gennemførelse af
en evaluering af elevernes oplevelse af arbejdet med Viden & Medier.
Bilag: Udkast til Indsatsområder for skoleåret 2022/2023
6. Status på Viden & Medier
Sagsfremstilling: Som det fremgår af skolens indsatsområder for skoleåret 2022/2023,
så er der og vil fortsat være stor opmærksomhed på udviklingen af Viden & Medier.
Efter en periode uden den ønskede fremdrift er arbejdet med at udarbejde i en progressionsplan for Viden & Medier trukket ind i ledelsen. Det forventes, at progressionsplanen kan præsenteres for lærerkollegiet i forbindelse med skolestart i august 2022. Det
forventes, at progressionsplanen 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.
På det mere tekniske område har en arbejdsgruppe med mediefagslærere i spidsen
sørget for at opgradere lokale 25 til et relativt avanceret filmstudie, som kan bruges til at
lave medieproduktioner i undervisningen i alle fag. Filmstudiet blev anvendt til at optage
det talkshow, der blev sendt på Facebook i forbindelse med virtuelt Åbent Hus 2022 i
slutningen af januar, hvor det i høj grad var skolens elever, der stod for produktionen.
Skolens dansklærere har i foråret deltaget i et inspirerende skolebaseret kursus om
anvendelse af podcast i undervisningen. Det har tilsyneladende givet dansklærerne nogle værktøjer, som umiddelbart kan bringes i anvendelse i undervisningen, hvilket er meSide 3 af 6

get positivt. Det er ligeledes to dansklærere, der har påtaget sig opgaven med igen at
puste liv i anvendelsen af skolens podcaststudie efter skoletid.
Skolen er i færd med at bygge en ny hjemmeside op i samarbejde med mediebureauet
CompanYoung. Den nye hjemmeside skal meget gerne adskille sig fra andre gymnasiers
hjemmesider og afspejle skolens arbejde med Viden & Medier eksempelvis ved at fremvise relevant elevproduceret mediemateriale. Arbejdet med den nye hjemmeside er
desværre forsinket og hjemmesiden forventes nu at gå i luften i løbet af oktober 2022.
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: I løbet af foråret 2021 er der med økonomisk støtte fra Roskilde Kommune gennemført en forundersøgelse, der skal føre frem til den konkrete ansøgning til
Lokale- og anlægsfonden (LOA) om et Fælles- og Foreningshus skabt af piger i tilknytning
til Himmelev Gymnasiums idrætsfaciliteter.
Forundersøgelsen mundede ud i det præsentationsmateriale der blev fremsendt til
Bestyrelsen ifm. bestyrelsesmødet i oktober 2021. Præsentationsmaterialet er også
fremsendt til DBU Sjælland, som har kvitteret med en meget positiv støtteerklæring.
Præsentationsmaterialet er tillige fremsendt til en af de fonde, vi meget gerne vil i dialog
med for at realisere projektet. Desværre har den pågældende fond afslået vores henvendelse, så vi må søge andre finansieringsmuligheder.
Imidlertid er der sideløbende med samarbejdsprojektet indledt drøftelser blandt de
idrætsforeninger, der benytter faciliteterne i Himmelev Idrætscenter – heriblandt Roskilde Pigefodbold – med henblik på at fremme en fælles udviklingsplan for området.
Det har foreløbig sat samarbejdsprojektet mellem Himmelev Gymnasium og Roskilde
Pigefodbold på pause i hvert fald frem til planerne for Himmelev Idrætscenter bliver
genstand for politisk behandling primo april 2022 og igen den 8. maj 2022, hvorefter der
formodentlig kommer en form for afklaring på, om det fortsat giver mening at arbejde
videre med samarbejdsprojektet.
Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
8. Orientering om tilsynssag på hf
Sagsfremstilling: Himmelev Gymnasium er udtaget til tilsyn i forbindelse med det årlige
risikobaserede tilsyn, som gennemføres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
under Børne- og Undervisningsministeriet. Himmelev Gymnasium er udtaget til tilsyn, da
karaktergennemsnittet blandt skolens studenter på hf de seneste to år ligger under det
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forventede gennemsnit i forhold til elever med samme baggrund (socioøkonomisk reference).
STUK anmoder skolen om at indsende en kort redegørelse senest den 10. juni 2022. Skolen vil i den forbindelse redegøre for de initiativer for styrkelse af det faglige miljø på hf,
som vi tidligere har iværksat og som nu også er udbredt til stx – jf. indsatsområdet Styrkelse af trivsel og det faglige miljø: Den læringsparate elev på Himmelev. Ligeledes vil
der blive gjort rede for skolens rigtig gode evne til at fastholde hf-eleverne i uddannelse.
Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Bilag: Kvalitetstilsyn 2021/2022 – Himmelev Gymnasium / hf
9. Fastlæggelse af bestyrelsesmøderne i skoleåret 2022/2023
Sagsfremstilling: Bestyrelsen afholder sædvanligvis 4 årlige møder med følgende omtrentlige placering:
1. møde: ultimo september / primo oktober 2022
2. møde: medio december 2022
3. møde: ultimo marts / primo april 2023
4. møde: medio juni 2023
Tidsrammen har i indeværende skoleår været kl. 15.15 – 17.45 – med efterfølgende
spisning.
Formanden og rektor har forud for mødet koordineret kalendere, hvilket vil give anledning følgende konkrete datoforslag:
1. møde: mandag 03.10.22 / tirsdag 04.10.22
2. møde: tirsdag 13.12.22 / onsdag 14.12.22 / torsdag 15.12.22
3. møde: mandag 27.03.23 / onsdag 29.03.23 / torsdag 30.03.23
4. møde: onsdag 07.06.23 / torsdag 08.06.23 / mandag 12.06.23 / tirsdag 13.06.23
Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen fastlægger 4 møder i løbet af skoleåret
2022/2023 med mødetidspunkt.
Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen fastlagde følgende 4 møder i skoleåret 2022/2023:
1. møde: mandag 03.10.22, kl. 15.15 – 17.45
2. møde: tirsdag 13.12.22, kl. 15.15 – 17.45
3. møde: mandag 27.03.23, kl. 15.15 – 17.45
4. møde: onsdag 07.06.23, kl. 15.15 – 17.45
Rektor sender kalenderinvitation til bestyrelsesmedlemmerne.
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10. Eventuelt
Vakant bestyrelsespost: Pernille Dalsgaard Bøss har opsagt sin stilling som skoleleder på
Klostermarksskolen og skoleforvaltningen i Roskilde Kommune skal udpege et nyt bestyrelsesmedlem. Rektor retter henvendelse til skolechefen for at få udpeget en ny repræsentant, der af hensyn til en ligelig kønsfordeling bør være en kvinde. Hvis ikke der er en
kvindelig skoleleder i nærområdet, kan en kvindelig leder for udskolingen også være en
mulighed.
Skoleårets afslutning uden Corona: For første gang siden 2019 kan skoleåret afsluttes
med en translokation med deltagelse af familie og venner til årets studenter.
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