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Udkast til referat fra bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 7. september 2021 

Til stede:  
Uffe Jankvist (UJ); Peter Jørgensen (PJ); Sune Lægaard (SL); Claus Niller Nielsen (CNN); Kasper Nyholm (KN); 
Henrik Rasmussen (HR); Mette Sigtenbjerggaard (MS); Thomas Ulrik Stilling (TUS); Mette Truesen (MT); 
Jonathan Wain, 2.p (JW) 

Afbud:  
Annette G. Madsen (AGM); Daniel Schwartz Bojsen (DSB); Søren Dahl (SD); Torben Stevold (TS) 

Gæst: 
Anders Ramsing (AR) 

1. Godkendelse af dagsorden v. alle
Dagsordenen blev godkendt.

KN bød Anders Ramsing (AR) velkommen. AR deltager som gæst i dagens møde og er udpeget af 
skolelederne i Roskilde som efterfølger for KN. Der var derfor en kort præsentationsrunde af bestyrelsen. 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 27/5 2021 v. alle
Referat og interne noter fra d. 27/5-2021 

Referat og interne noter blev godkendt. 

3. Meddelelser fra formanden
(Herunder: finansiel politik klargøres til 1/11-21 – mere herom på bestyrelsesmødet den 7/12-2021)

KN indledte med at kommentere på de meget lempede coronarestriktioner. Det er dejligt igen at kunne være på 

skolerne uden mundbind og med langt færre restriktioner.  

Dernæst omtalte KN den finansielle politik, som kort blev drøftet på sidste bestyrelsesmøde. Pr. 1/1-2021 er 
der kommet nye regler om lånoptagelse på uddannelsesinstitutioner. Der er krav om, at skolen som 
selvejende institution skal have udarbejdet en finansiel politik for at undgå risikofyldte lån. PJ er påbegyndt 
arbejdet, og den finansielle strategi skal være klar den 1/11-2021. Strategien vil blive fremlagt på 
bestyrelsesmødet den 7/12-2021, og herefter er det hensigten, at bestyrelsen en gang årligt får præsenteret 
strategien i forhold til evt. justeringer.  

KN afsluttede med at takke bestyrelsen for det gode samarbejde. KN er pr. 1/8-2021 blevet ansat som 
skoleleder på Danborgskolen i Hvidovre, hvor KN tidligere har været ansat. Grunden til skiftet skyldes bl.a. 
transportafstanden - og at muligheden bød sig.  
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4. Formandskabet orienterer om rektors skoleudviklingskontrakt 2021-22 v. KN  
KN forklarede kort om processen omkring udarbejdelsen af kontrakten. Bestyrelsen blev på sidste møde 
præsenteret for ledelsens input til den kommende kontrakt. Bestyrelsen kommenterede udkastet, og rektor 
og formandskabet har i samarbejde udarbejdet den endelige kontrakt, der er udsendt som bilag til 
bestyrelsens orientering. KN forklarede, at begrebet skoleudviklingskontrakter/resultatlønskontrakter ikke 
benyttes i folkeskolerne. Kontrakten er et godt styringsredskab til at følge udviklingen i udvalgte 
indsatsområder. Hvert indsatsområder indeholder konkrete mål, så indsatsområderne kan evalueres ved 
kontrakten udløb. Kontraktes midtvejsevalueres på bestyrelsesmødet i foråret. 

CNN gennemgik kontraktens indsatsområder. 

Skoleudviklingskontrakten blev godkendt.  
 

5. Meddelelser fra rektor v. CNN 

• COVID-19. Vi er kommet godt fra skolestart, og det er fantastisk at opleve elever, der er glade for at komme 
i skole. Dog er der fortsat en bekymring i forhold til de elever, der ikke er vaccinerede.  

• Vi har pop-up vaccination på RKS. Skolen opfordrer elever og medarbejdere til at blive vaccineret. 22 elever 
blev vaccineret, da det sidst var muligt på skolen.  

• Der blev afholdt introfest fredag den 3/9-2021. Det var ikke uden bekymring at afholde en fest for over 
1200 elever. Bekymringen gik navnlig på evt. fravær i undervisningen efter festen pga. smitte.  

• Den 31/8 blev der afholdt informationsaften for 1.g´ere og deres forældre, hvor der var orientering om de 
forskellige studieretninger og et oplæg om det at være elev på RKS, herunder også rammerne for skolens 
fester.   

• Man har i et lokalt medie kunne læse om to elever, der føler sig krænkede over foto fra skolekomedie i 
1963, hvor en skuespiller er malet sort i hovedet.  

• Ledelsen skal på to-dages netværksmøde med Næstved, Svendborg og Silkeborg Gymnasium for bl.a. at 
drøfte DG´s politik. 

• Mandag den 13/9-2021 får skolen besøg af Anne Sophie Callesen og Zenia Stampe, som ønsker at høre om 
gymnasiereform, kommende taxameterreform mm. Ud over at møde rektor, ønsker de også at møde 
lærere og elever. 

• Lovgivningen om Røgfri skoletid trådte i kraft den 1/8-2021. Tiltaget, som gælder både elever og 
medarbejdere, er indført uden de store udfordringer.  

6. Bestyrelsesseminar den 11.-12. oktober 2021 v. KN/CNN 
CNN forklarede baggrunden for afholdelse af bestyrelsesseminar. Der afholdes to-dages-seminar hvert 2. år, 
hvor bestyrelse, ledelse, et antal medarbejdere og elever mødes. Bestyrelsesseminarets program afspejler 
dels indsatsområder fra skoleudviklingskontrakten, og dels får bestyrelsesmedlemmerne mulighed for at 
møde og tale med elever. Elevrepræsentanterne til seminaret udvælges af elevrådet i samarbejde med 
ledelsen.  

7. Drøftelse af skolens fremtidige kapacitet v. CNN  
CNN indstillede til en kapacitet for kommende skoleår til 17 klasser. Hvis vi optager elever til 17 klasser, vil 
det svare til det antal, som forlader os, og elevtilgangen vil være status quo.  
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AR spurgte, hvorvidt man kan forvente flere ansøgere kommende år, fordi ekstra mange elever i år har valgt 
efterskole. 

CNN forklarede, at omkring 1100 ekstra elever har valgt efterskole i år, og det betyder, at der kan forventes 
flere ansøgere til ungdomsuddannelserne i 2022.  

JW spurgte ind til en studieretning med græsk og latin. Hvorfor tilbydes den ikke på RKS? CNN forklarede, at 
grunden er, at der er meget få ansøgere til den studieretning. Det kan give falske forhåbninger at udbyde en 
studieretning, når der er stor risiko for, at den ikke bliver realiseret.  

MS tilføjede, at vi faktisk et år valgte at udbyde studieretningen, da den blev mulig med 2017-reformen, men 
alt for få søgte den. CNN tilføjede, at vi til gengæld er det eneste gymnasium i Roskilde, der opretter 
studieretning med geovidenskab.   

Bestyrelsen besluttede at oprette en kapacitet på 17 klasser næste skoleår. 

8. Økonomi v. CNN/PJO 
PJ præsenterede den udsendte budgetopfølgning.  

SL roste PJ for et godt og beskrivende notat til budgetopfølgningen.  

9. Evt. 

CNN takkede KN for hans arbejde i bestyrelsen og ønskede held og lykke fremover.  
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