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0. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat
Dagsordenen blev godkendt og sidste referat blev godkendt.

1. Visionsevaluering og anbefalinger
Sagsfremstilling:
Baggrund
I 2010 formulerede Munkensdam Gymnasium en vision og et sæt
indsatsområder. Fra start besluttede bestyrelsen at evaluere proces og
resultater ved afslutningen af strategi-perioden.
Vision og strategi blev formuleret i 2009-2010 gennem en proces, der startede
i bestyrelsen, hvor hele skolen blev involveret undervejs og der til slut blev
konkluderet i bestyrelsen. Visionen lyder: Bedst til indsigt og udsyn.
Nu, knap fem år senere, er det tid til at stoppe op og evaluere: Hvordan er det
gået med at realisere visionen? Og hvad skal være de strategiske
indsatsområder de kommende år?
Formål
Formålet med evalueringen af strategiprocessen er:
 At afdække, hvad effekten har været af strategiarbejdet. Hvordan har de
strategiske indsatser påvirket eleverne, pædagogikken og skolens
omdømme?
 At identificere, hvordan strategiarbejdet har præget skolens identitet og
det, der gør skolen særlig
 At vurdere, hvad der vil være den bedste tilgang til næste
strategiperiode: I hvilket omfang skal der tænkes i nye baner og hvilke
temaer kunne være vigtige i den næste strategiperioder? Hvilke
arbejdsformer vil være hensigtsmæssige?
 Endelig er det et formål at revitalisere strategien – at give rygstød og ny
energi til det kommende arbejde med strategien.
Fremgangsmåde
Dataindsamlingen har bestået i ca. 8 gruppeinterviews med centrale
interessentgrupper i begyndelsen af maj 2015. I alt er ca. 40 personer blevet
interviewet. På baggrund af dataindsamlingen er der udarbejdet en rapport,
som vedhæftes som bilag.

Rapporten er blevet fremlagt på et lærermøde d. 3. juni ved konsulent Lene
Flensborg.
Lene Flensborg vil ligeledes fremlægge rapporten på bestyrelsesmødet og
inddrage kommentarerne fra lærermødet. Fokus vil være det fremadrettede.
Efter denne fremlæggelse incl. drøftelser, skal bestyrelsen beslutte, hvad
visionen og tilhørende strategiske indsatsområder skal være de kommende år.
Rektors indstilling: at visionen: ’bedst til indsigt og udsyn’ fastholdes, fordi den
er ambitiøs samtidig med, at den er rummelig. Ligeledes indstilles, at de 2
fokusområder fortsætter. ’Vi dyrker dit talent’ har været en succes. Rigtig
mange initiativer – hvor nye konstant kommer til - er til stor glæde for
eleverne. ’Vi styrker dit internationale perspektiv’ er uomgængeligt i en
moderne STX-uddannelse, og her bør fortsat fokuseres og udbygges.
Derudover lægges der op til at revurdere og nytænke det 3. fokusområde, så
det i højere grad konkretiseres.
Bestyrelsens beslutning:
Visionen fra 2010 videreføres overordnet set og vi kører ad samme hovedvej
som de seneste 5 år.
Formuleringen ”bedst til indsigt og udsyn” overvejes og kan evt. revideres, dog
er der enighed om, at ’indsigt og udsyn’ skal indgå.
Der arbejdes videre med følgende 4 indsatsområder.


”Vi udvikler dit talent” - På det naturvidenskabelige område og
samfundsfaglige område er der rigtig mange initiativer og stadig kommer
nye til. Der ønskes fremover større fokus på indsatser inden for det
humanistiske område.



”Vi styrker dit internationale perspektiv” - Dette strategiske område skal
styrkes og udfoldes.



”Læring og dannelse” – den enkelte elevs læring er i fokus på MG. De
bedste og de svageste elever har stor opmærksomhed, men fremover
ønskes middelgruppen mere i fokus i forhold til konkrete indsatser.



”Fællesskab” – MG er kendt for sit gode sociale miljø. Der ønskes et
fortsat fokus på fællesskabet som løftestang for den enkeltes udvikling,
samt den enkeltes forpligtelser i forhold til fælleskabet.

Den videre proces består i at rektor udarbejder et oplæg til den overordnede
vision incl. de strategiske indsatsområder, suppleret af en implementeringsplan
med konkrete mål for indsatserne.

2. Budgetændring op - opfølgning
Sagsfremstilling:
Budgetforslag, som fremgår af bilag 2, er udarbejdet under forudsætning af:
1. at vi optager 10 klasser i sommeren 2015, svarende til 745 årselever
2. at der er afsat 2,0 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på bygningen.
3. at den del af udgiften til kantineombygningen, som kan tages over
driften i 2015, sættes til 4,0 mio. kr.
4. at der gennemføres en dispositionsbegrænsning på 1 % på alle
tilskudsdele.
Ovenstående forudsætninger indeholder 2 ændringer i forhold til
forudsætningerne i det oprindelige forslag, ændringerne er:
1. vi optager 1 klasse mere end oprindeligt forudsat. Det bevirker
- at tilskuddet stiger ca. 0,7 mio. kr.
- at lønudgiften stiger ca. 0,5 mio. kr.
2. dispositionsbegrænsning på 1 % svarende til ca. 0,6 mio. kr.
Samlet vil ovenstående ændre resultatet med 0,4 mio. kr. i negativ retning.
Rektors indstilling:
Bestyrelsens beslutning:

godkendelse
godkendt

3. Meddelelser.
Rektor:
 Det er på landsplan blevet normalt med forhøjelse af kapaciteten på
gymnasierne, når ansøgertallene er kendt.
 På grund af ombygningen af kantinen flyttes Mammutfesten i skoleåret
2015-2016 til den 4. december. Skolen har været fyldt til bristepunktet
under de seneste to mammutfester; så på baggrund af, at Munkensdam
får yderligere 2 klasser ift. dette skoleår og at kantineombygningen
næppe er helt på plads d. 4. december, så vil 2.g-forældre ikke kunne
deltage. I skoleåret 2016-2017 afholdes Mammutfesten igen den første
fredag i november
 Der er pt. ansat 12 nye lærere, imens 2 stopper.
 Det er planen, at lærerne skal på studietur i næste skoleår.
 Næste skoleårs møder placeres: den 24. august, den 2. december, den
30. marts samt den 9. juni.

3. Eventuelt.

Intet under evt.

