
          Bedst til indsigt og udsyn 

 
13. juni 2012 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde på Munkensdam Gymnasium den 13. juni kl. 16:00 til 17:30. 
 
Til stede: Charlotte Szocska (formand), Ib Hansen, Tine Roos Nørgaard, Alexander Bjørn 
Jensen, Birthe Sørensen, Egon Jensen, Lene Hauge. 
 
Fraværende: Chris Fløe Svenningsen, Anne-Marie Mai, Mikkel Holmgaard Winding 
 
Hans Hollensen, økonomichef, deltog i forbindelse med behandlingen af punkt 3 og 4. 
 
Referent: Jørn Andersen 
 
Mødet blev indledt med en rundvisning i nybygningen. 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsordenen. 
2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
3. Budgetopfølgning. (bilag 1_budgetopfølgning) 
4. Status vedr. byggeprojekt. (sag1_13-06-12) 
5. Strategiplan for kommende skoleår. (sag2_13-06-12) 
6. Meddelelser fra 

a. elevråd 
b. bestyrelsesformand 
c. rektor. 

7. Mødeplan for kommende skoleår. 
8. Evt. 

 
1. Dagsordenen godkendt.  

 
2. Referatet godkendt og underskrevet. 

 
3. Budgetopfølgning. – lukket punkt 
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4. Status vedr. byggeprojekt – lukket punkt 
  

5. Strategiplan for kommende skoleår 
 

2. Strategiplan 

 
Sagsfremstilling: 
Indsigt og udsyn.  
Pædagogisk udvikling. 
I efteråret afsluttes udviklingsprojektet omkring skriftlighed og herunder vejledning i 
forbindelse med de større skriftlige opgaver. De sidste elementer i projektet er 
erfaringsudveksling og afslutningskonference med de øvrige involverede skoler og 
undervisningsministeriets projektkonsulent. Derefter handler det om opfølgning i 
forbindelse med den igangværende implementering på skolen. 
Udviklingsprojektet omkring anvendelsesorienteret undervisning – pædagogik for drenge 
er netop afsluttet som pilotprojekt med 3 lærere fra skolen som deltagere. I det kommende 
skoleår igangsættes en fase med studiekredse på skolen for at udbrede erfaringerne til 
skolens øvrige undervisere og udvikle nye pædagogiske redskaber. 
I forhold til næste skoleår er vi i kontakt med andre gymnasier i trekantsområdet og vil 
forsøge at komme med i et af undervisningsministeriets nye udviklingsprojekter. Flere 
projekter er yderst interessante for Munkensdam Gymnasium, men det endelige valg og 
udformning af projektansøgning sker i et samarbejde med de øvrige ansøgere. 
Endelig er der fokus på tværfaglighed også uden for AT, idet der vil blive arbejdet med at 
profilere de enkelte studieretninger i forhold til hinanden. I forbindelse med dette 
udviklingsarbejde opgraderes teamenes opgaver og ansvarsområder. 
IT.  
Trådløst net 
Det forventes at kommende elever alle vil medbringe et eller flere apparater, som kræver 
tilgang til et trådløst netværk: bærbare PC-er, tablet-PC-er og smartphones. Som 
konsekvens heraf udbygges skolens trådløse netværk i løbet af sommeren 2012, så alle 
undervisningslokaler nu er forsynet med et AP. Derudover vil en del af fællesarealerne 
være forsynet med AP-er.  Med denne kapacitetsforøgelse forventes det at kunne 
opretholde et hurtigt og effektivt trådløst net på trods af en markant stigning i antallet af 
tilkoblede apparater.  
Interaktive tavler/projektorer 
Skolens nye Science-bygning forsynes med interaktive projektorer og de undervisere, som 
får deres daglige gang i bygningen, efteruddannes i brugen af elektroniske tavler i starten 
på det nye skoleår. Vi planlægger også opsætning af interaktive projektorer/tavler i den 
øvrige del i løbet af kommende skoleår. Der har gennem 1½ år været mulighed for at 
anvende interaktive tavler i 2 klasselokaler. 
Webbaserede interaktive programmer 
I skoleåret 2011-2012 var 6 lærere på kursus i anvendelsen af interaktive webbaserede 
undervisningsprogrammer (WEB2-kursus). Munkensdam vil sende yderligere 8 lærere på 
kursus i efteråret 2012. De lærere, som har været på disse kurser, skal i løbet af skoleåret 
2012-2013 stå for afholdelsen af workshops om de programmer, de mener har størst faglig 
og pædagogisk relevans. Det sker ud fra en forventning om, at lærere, der ”brænder for” 



brugen af nye interaktive programmer i deres egne fag, er bedst til at motivere deres 
kolleger. 
Sammen med andre gymnasier deltager vi i et projekt om inddragelse af de nye IT-
værktøjer i undervisningen 
Endelig skal 5 lærere deltage i et kursus, hvor digitale medier, it-didaktik og tværfaglighed 
kombineres. Kurset udbydes af SDU. 
Efteruddannelse  
Udover deltagelse i de ovennævnte it-kurser og ’normale’ efteruddannelseskurser skal alle 
medarbejderne på en fælles studietur til Istanbul til november. 
Talenter. Talentarbejdet på Munkensdam har taget et voldsomt opsving i de seneste år. 
Siden skolens barndom har dygtige munkensdammere deltaget i Georg Mohr-
konkurrencen i matematik og der har i flere omgange deltaget hold i erhvervsøkonomi. I 
2000 kom vi med i Projekt Forskerspirer under Københavns Universitet, og skolen er siden 
tilmeldt ganske mange konkurrencer og organisationer, senest Sciencetalenter med 
domicil på Mærks McKinney Møller Videncenter i Sorø, og Akademiet for Talentfulde Unge 
under SDU. 
 
I skoleåret 2012/13 forventer vi, at antallet af gennemførte forskerspireforløb øges fra ni til 
ca. 15. I september er der lagt op til at 4-5 sciencetalenter kan deltage i et fysik/kemi-camp 
i Sorø, og i løbet af efteråret tilmelder skolen sig som vanligt til Juvenes Translatores, en 
oversættelseskonkurrence under Europarådet. Vi forventer at deltage i Samfundscup'en 
ligesom sidste år, og tysklærerne forsøger i løbet af efteråret igen at udbyde et 
sprogdiplom-kursus under Goethe Instituttet.  
I takt med at der på landsplan udbydes stadig flere olympiader og konkurrencer, er det i 
høj grad op til de enkelte fag og lærere (og elever!) at holde et vågent øje med udbud og 
muligheder. Som eksempel herpå kan nævnes, at der i indeværende skoleår (2011/12) 
deltog et hold på seks elever i Biologiolympiaden, og et hold på fire i Matematikolympiaden 
i Holland, og et hold på tre i Kemiolympiaden. Skolen har udarbejdet et aktivitetskatalog, 
som ligger på lectio, til inspiration. Det revideres løbende. 
Internationalt. 
Vi tilbyder en international studieretning kommende skoleår og fortsætter i øvrigt med 
sprogbio og international café. Andre internationale aktiviteter er nævnt ovenfor under 
talenter. 

 
 

Rektors indstilling: godkendelse 
Bestyrelsens beslutning: godkendt med ønske om tilføjelse af de mere bredt fokuserede 
talenttiltag i den eksisterende handleplan – se vedhæftet dokument. 

 
6. Meddelelser fra 

 
Elevråd: Der har været en række nye tiltag i foråret: ”Mammutten” – historier fortalt 
som filmklip i kantinen og ”verden til frokost”. 
 
Bestyrelsesformand. Ikke nogen meddelelser. 
 



Rektor: Ledelsesstrukturen er blevet revideret og ledelsen består fra august af de 
kendte ansigter Ole Frost Nielsen, Hans Hollensen, Jørn Andersen, Lene Hauge, 
samt den nyansatte uddannelsesleder Martin Ingemann fra Horsens.  
Der planlægges en personaletur til Istanbul i november – under turen vil 
bestyrelsesformand Charlotte Szocska sammen med enkelte lærere, samt ”det 
rullende universitet” stå for undervisningen.   
 

7. Mødeplan for kommende skoleår. 
25.09.2012, 12.12.2012, 21.03.2012, 18.06.2012. 
 

8. Evt. 
Der blev stillet forslag om at blokke og lokaler navngives på en anden måde end den 
nuværende nummerinddeling.  
Næste års konference for Koldings venskabsbyer afholdes i Kolding og Munkensdam 
vil blive indbudt til at deltage som en del af arrangementet. 


