
Munkensdam Gymnasium 
 

Bestyrelsesmøde 9. september 2009 

Referat af bestyrelsesmøde på Munkensdam Gymnasium den 8. september kl. 16:00 til 18:00 

Til stede: Charlotte Szocska, Chris Fløe Svenningsen, Ib Hansen, Bodil Junker Pedersen, Frida Paloma Felis 
Mortensen, Egon Jensen, Lene Hauge. 

Fraværende: Anne-Marie Mai, Emil Adsbøll Laugesen og Mette Vind. 

Referent: Jørn Andersen 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen  
2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  
3. Trivselsundersøgelsens videre forløb (bilag 1)  
4. Munkensdams udbud af studieretninger og valgfag for skoleåret 2010-201( bilag 2)1  
5. Visioner og strategier - en indledende drøftelse af procedurer og indhold (bilag 3 og 3a)  
6. Rapport om opfyldelse af resultatlønskontrakt 2008-2009 (bilag 4 og 4a)  
7. Resultatlønskontrakt 2009-2010 (bilag 5)  
8. Meddelelser fra 

a. elevråd  
b. bestyrelsesformand  
c. rektor  

9. Evt.  

Referat. 

1. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen godkendt. 

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referatet godkendt og underskrevet. 

3. Trivselsundersøgelsens videre forløb (bilag 1) 

Opfølgning på trivselsundersøgelsen 

Erhvervspsykolog Egon Christensen fra Institut for psykisk arbejdsmiljø (IPA) har forestået 
trivselsundersøgelsen samt efterfølgende opfølgning på Munkensdam Gymnasium. Han vil deltage i 
bestyrelsesmødet, idet han vil ridse forløbet med trivselsundersøgelsen kronologisk op: hvilke resultater 
viste den, og hvilke forløb har siden fulgt i ledelsen, medarbejdergruppen og sikkerhedsorganisationen. 
Desuden vil den aktuelle situation blive beskrevet. Her vil rektor desuden orientere om et netop afholdt 
møde med et kommunikationsfirma, som har givet et bud på, hvordan en optimering af informationer og 
kommunikation kan finde sted. 

Indstilling: orientering. 
Beslutning: bestyrelsen er orienteret.  

4. Munkensdams udbud af studieretninger og valgfag for skoleåret 2010-2011 (bilag 2) 

Udbud af studieretninger og valgfag 

Principper: 

Der tilstræbes gode muligheder for hybriddannelser med henblik på at sikre størst sandsynlighed for 
opfyldelse af elevernes primære valg af studieretning samt for at undgå for store klasser. 

Hybrider dannes ved hjælp af de fagdoubletter, der har højest niveau (dvs. MA A og EN A). For at dele 
færrest mulige hold, skal de øvrige SR-fag have samme niveau, hvilket skaber en bedre økonomi omkring 
hybriddannelsen. Jo lavere niveau disse fag har, jo bedre muligheder er der desuden for valgfagsoprettelser. 

Page 1 of 4Bestyrelsesmøde 9.9.2009

04-07-2010http://www.munkensdam.dk/bestyrelse/bestmoede090909pr.htm



I løbet af skoleåret har der været arbejdet med at tilbyde en ny studieretning med bioteknologi. De 
respektive organer på gymnasiet er blevet hørt, og alle har anbefalet denne studieretning, som vi derfor vil 
tilbyde fra og med kommende skoleår.  Denne studeretning vil erstatte Matematik A – Kemi B. 

Studieretninger på Munkensdam 

På Munkensdam Gymnasium tilbyder vi følgende studieretninger 

Fagene på Munkensdam 

Her bringes en oversigt over de obligatoriske fag, studieretningsfagene samt de valgfag, der findes på 
Munkensdam.  

Valgfagene kan bruges til at tone studieretningen efter interesse og ønske. Under hver studieretning er der 
givet eksempler på, hvordan den pågældende studieretning kan spores mod det naturvidenskabelige, 
humanistisk-sproglige, det samfundsvidenskabelige eller det kreative område. 

Indstilling: godkendelse 
Beslutning: godkendt 

Studieretning  

Matematik A - Fysik B - Kemi B (obligatorisk)

Matematik A – Bioteknologi A  

Matematik A - Biologi  

Matematik A - Idræt B  

Samfundsfag A - Matematik A  

Engelsk A - Musik A  

Engelsk A - Samfundsfag B  

Engelsk A - Tysk A  

Engelsk A - Spansk A  

Obligatoriske fag Studieretningsfag Valgfag

Dansk A 
Historie A 
Religion C 
Oldtidskundskab C 
Samfundsfag C 
 
Matematik C 
Fysik C 
 
 
 
 
Engelsk B 
2. fremmedsprog: 
  Tysk B (fortsættersprog) 
  Fransk B (fortsættersprog) 
  Fransk A (begyndersprog) 
  Spansk A (begyndersprog) 
 
 
 
 
Musik C/Billedkunst C/Dramatik C 
Idræt C

 
 
 
 
Samfundsfag A/B 
 
Matematik A 
Fysik B 
Kemi B 
Biologi B/C 
Naturgeografi C 
 
Engelsk A 
 
Tysk A (fortsættersprog) 
 
Spansk A (begyndersprog) 
Fransk A (begyndersprog) 
 
 
 
 
Musik B 
Idræt B

 
 
Religion B 
 
Samfundsfag A/B 
 
Matematik A/B 
Fysik A/B 
Kemi A/B/C 
Biologi A/B/C 
Naturgeografi B/C 
 
Engelsk A 
2. fremmedsprog: 
  Tysk A (fortsættersprog) 
  Fransk A (fortsættersprog) 
3. fremmedsprog: 
  Tysk A/B (fortsættersprog) 
  Fransk A/B (fortsættersprog) 
  Spansk A (begyndersprog) 
  Fransk A (begyndersprog) 
 
Musik A/B/C 
Billedkunst B/C 
Dramatik B/C 
Idræt B 
 
Datalogi C 
Psykologi B/C 
Filosofi B/C 
Latin C 
Græsk C 

Design C 
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5. Visioner og strategier – en indledende drøftelse procedurer og indhold (bilag 3 og 3a) 

Visioner og strategier 

Med henvisning til sidste bestyrelsesmøde har rektor og vicerektor haft kontakt med Søren Laursen, som har 
konsulentfirmaet Loop Company. 

Søren Laursen har sendt et forslag til et visionsforløb for  Munkensdam Gymnasium – se bilag 3a: tilbud – 
visionsforløb. Der er sneget nogle fejl ind, som dog næppe vil forstyrre helheden. 

Muligvis er tidsplanen lidt stram ift. det videre forløb. 

Indstilling: godkendelse 
Beslutning: forslaget godkendt – bestyrelsen indstiller, at der arbejdes videre med forslaget i en form, hvor 
tidsplanen strækkes. 

6. Rapport om opfyldelse af resultatlønskontrakt 2008-2009 (bilag 4 og 4a) 

Opfyldelse af resultatlønskontrakt 

Rapporten er afleveret og gennemgået med bestyrelsesformanden, som har konkluderet, at kontrakten er 
opfyldt 100%. Bestyrelsesformanden henstiller til bestyrelsen, at konklusionen tages til efterretning 

Indstilling: godkendelse 
Beslutning: godkendt 

7. Resultatlønskontrakt 2009-2010 (bilag 5) 

Resultatlønskontrakt 2009-2010 

I  UVM’s brev om ’retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende 
uddannelsesinstitutioner’ udsendt 10. Juni 2009 fremgår det, at de obligatoriske indsatsområder er identisk 
med sidste års indsatsområder, dvs. 1) mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende 
overenskomster med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering og 2) studieparathed  

Derudover foreslås inden for de delvis valgfrie områder: 

� Initiativer, der synliggør institutionens uddannelses- og vidensmæssige profil samt styrker 
institutionens rolle i forhold til det omkringliggende samfund 

� Fokus på synlig ledelse, der sikrer fokus og forankring af institutionens formål   

Inden for det valgfrie område foreslås: 

� Optimering af informations- og kommunikationsgangene  

Bestyrelsesformanden og undertegnede vil inden for de næste to uger udarbejde en ny resultatlønskontrakt, 
som rundsendes til kommentarer. Herefter udarbejdes den endelige kontrakt. 

Indstilling: godkendelse 
Beslutning: Bestyrelsen tager udkastet til indsatsområder til efterretning. 

Input til udformningen sendes til LH senest den 16.09.2009. 

8. Meddelelser fra  

a. Elevråd. Kun ét opstartsmøde er afholdt – ingen meddelelser endnu.  
b. Bestyrelsesformand. Ingen meddelelser  
c. Rektor. LH har været rundt i 1.g klasserne og et hovedbudskab er, at alle er glade for introforløbet. 
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Antal optagne 2008: 114 piger 80 drenge 
Antal optagne 2009: 132 piger 78 drenge 
Der er markant flere elever med ønske om MA SA og MA Fy og til gengæld færre sprogligt 
orienterede elever. 

I alt har gymnasiet 59 lærere – herunder 5 nye lærere. 

Bygningsoverdragelsen sker pr. 01.01.2010 – prisfastsættelsen kommer senere. 

I datalokalet i blok 7 er udluftningen ikke tilstrækkelig – der arbejdes på en løsning via UBST´en. 

Der er personalerejse til Amsterdam den 1.,2.,3. og 4. oktober. Der er 47 tilmeldte til turen. 

9. Eventuelt 
Ingen indlæg. 

Næste møde 
Visionsmøde den 6. oktober 15-18.  
Bestyrelsesmøde den 10. december 

  

  

luk vinduet opdateret 03-09-2009
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