
Bestyrelsesmøde den 9. juni 2015 kl. 18.00-20.00 
Referent LD 
 
 
Deltagere:Tove Hvid Persson, Flemming Olsen,Susanne Balslev Nielsen, Leif Petersen, 
Charlotte Siboni, Carl Fuglsang-Damgaard, Rasmus Spaabæk Beyer, Simone Fellah 
Kiær, Line Nordberg, Arbnor Idrizi, Bo Nielsen og Jan Vistisen  

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra 24. 
marts 2015. 

Godkendt  

3. Status på det igangværende 
strategiarbejde  

Afholdelse af Medarbejdermøde 
Strategidag med Sverri Hammer 
Åbent koordinationsmøder 
Pædagogisk tur til Berlin. 
 
Gennemgang af strategidagen. 
 
Bemærkning til søgetallet: der er 30 færre 
unge i Herlev Kommunes afgangsklasser. 
Ca. 5 % flere af Herlevskolernes 9. klasses 
elever har valgt at tage 10. klasse set i 
forhold til sidste år 
 
Rektor fortalte om det igangværende 
strategiarbejde, og om den kortsigtede 
handlingsplan for næste skoleår. Se Bilag! 
Næste års indsatsområder får lidt andre 
overskrifter. Det pædagogiske fokus bliver 

på videndeling og lærersamarbejde – 
f.eks pædagogiske workshops,hvor ny 

viden deles og det nye ”Sharesystem”, 
som er udviklet på HG, hvor lærere 

kan udveksle undervisningsforløb. 
Til brug for strategiarbejdet har man 
afprøvet en ”dialogmodel” med lærerne, 
hvor ledelsen har givet et konkret forslag til 
en ny profil ”Netværksgymnasiet”, hvor 
netværk og samarbejde på alle niveauer er 
et centralt element i profilen. 
Opsamling af forslag/ideer fra Berlinturen 
fremlægges for bestyrelsen til det 
forlængede mødet i oktober 2015. 
Det endelige oplæg vedrørende 
strategiarbejdet fra medarbejdere og ledelse 
fremlægges for bestyrelsen til december 
mødet 2015. 

4. Meddelelser fra formand og rektor Formanden har deltaget i en 
rundbordssamtale angående radikalisering. 
 



Afgang lærerpersonale: 
6 på pension 
3 grundet flytning 
4 årsvikarer, grundet fremdriftsreformen 
2 orlov i skoleåret 2015/16 
 
En del mediedækning: 
Mathilde 3bf og Anna 3bf, Unge Forskere – 
Anna fik en 3. plads og vandt kr. 8.000,00 
og en tur til USA. 
 
Besøg af Uddannelses- og 
Forskningsminister, Sofie Carsten Nielsen 
 
Politikkens forside, Interview med Julian, 
matematiklærer – den tiltagende snyd i 
forbindelse med eksamen,  
 
Optagelsen - særlig introaften for henviste 
elever – positiv tilbagemelding. 
Translokationen den 26. juni 2015 kl. 10.00 
 
Udmøntning af det sociale taxameter: 
 
Der er blevet udarbejdet en fotobog af 
elevrådet, som vil blive uddelt til eleverne på 
den sidste skoledag. Elevrådet skal herefter 
selv stå for fotobogen, som laves i august 
med nye elever og uddeles gratis. 
Der uddannes to nye matematikvejledere g 
en læsevejleder. Der arbejdes med dobbelt- 
og støttelærere. Studievejlederkontorerne 
renoveres, og mulighederne for personlig 
vejledning forbedres. 
 
Der afholdes valgmøde den 11. juni 2015 kl. 
17.00-19.00, det er arrangeret af elever fra 
1g. 
 
Fysiske rammer: sidste fase i renovering af 
studiecenter.  
 
Samarbejdet med ”Link Kommunikation” – 
klassekultur/kurser for teamledere/kurser for 
elevambassadører. Kursus for nye klasser 
skal forbedre kommunikation og 
samarbejde i klasserne m.h.p bedre 
faglighed, og er samtidig et 
fastholdelsestiltag. 

5. Skolens økonomi – Taxameter nedgang blandt andet grundet: 



budgetopfølgning. BILAG 2. klassenedgang og 
dispositionsbegrænsning, men det opvejes 
af det sociale taxameter. 
 

6. Drøftelse af tiltag og 
indsatsområder for skoleåret 
2015/2016. 

Aftagerperspektiv – skriftlig fremstilling og 
forberedelse til videregående uddannelser 
(produktionshøjskoler) blev diskuteret.  
 

7. Mødeplan for skoleåret 2015/2016. 
 

6. oktober 2015 - 3 timers møde 
7. december 2015 
30. marts 2016 
9. juni 2016 

8. Eventuelt. Talentgruppe på DTU, tilbyder besøg af 
gymnasieklasse. UTC tilbyder også besøg. 
 
Tak til gamle elever i bestyrelsen. 

 


