
 
8. juni 2011 

 
Referat af bestyrelsesmøde på Munkensdam Gymnasium den 8. juni kl. 16:00 til 17:30. 
 
Til stede: Charlotte Szocska, Chris Fløe Svenningsen, Ib Hansen, Mikkel Holmgaard 
Winding, Tine Roos Nørgaard, Birthe Sørensen, Lene Hauge. 
 
Fraværende: Anne-Marie Mai, Jonathan Kargbo Bisgaard, Egon Jensen 
 
Hans Hollensen, Økonomichef, deltog i forbindelse med behandlingen af punkt 3. 
 
Referent: Jørn Andersen 
 
Dagsorden: 
 

1. godkendelse af dagsordenen 
2. godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
3. budgetopfølgning (bilag 1_budgetopfølgning) 
4. opfølgning på indsatsområder og visioner: status (sag1_08-06-11) og strategiplan 

for kommende skoleår (sag2_08-06-11) – bestyrelsen bedes orientere sig i 
hjemmesiden til mødet 

5. status vedrørende byggeprojekt – lukket punkt 
6. status vedrørende resultatlønskontraktens målopfyldelse - en mundtlig orientering 
7. meddelelser fra 

a. elevråd 
b. bestyrelsesformand 
c. rektor 

8. mødeplan for kommende skoleår 
9. evt. 

 
 

1. Dagsordenen godkendt. 
 
 

2. Referatet godkendt og underskrevet. 
 
 

   

MUNKENSDAM GYMNASIUM 

Tøndervej 100      6000 Kolding 

Tlf 7660 3060    Fax 7660 3061 

munkensdam@munkensdam.dk 

www.munkensdam.dk 



3. Budgetopfølgning. 
 
Status for nuværende følger sidste års tal – dog med tilføjelse af den ekstra klasse.  
 

4. Opfølgning på indsatsområder og visioner. 
 

1. Opfølgning på indsatsområder: status 

 
Sagsfremstilling: 

 
Personalemøde- feed back på hjemmesiden (bragt i ManDaG, uge 11, 2011) 
Hermed en sammenskrivning af og tilbagemelding på feed back’en vedr. vores 
hjemmeside fra sidste personalemøde: 

  
Der er mange roser til den nye hjemmeside: 
• God balance mellem det seriøse og det ’lidt’ friskere 
• Friske farver 
• Gode rullende nyheder 
• Fint at ’kom godt i gang’ er på forsiden 
• Smart, moderne, tidssvarende og indbydende hjemmeside 
• Overskueligheden større end den ’gamle’ 
• God præsentation af skolen. Viser fint hvad der sker løbende 
• Fin, overskuelig, nem – og hurtig at komme ind og se, hvilke studieretninger, vi har. 
• Meget kundevenlig og meget mere indbydende 
• Roses meget af ansøgere til skolen – gælder både kommende elever og ansøgere til 
stillinger 
• Hurtige reaktioner fra webmaster = meget positivt 

 
Men der er også ønsker til forbedringer – eller kritik.  
Tilbagemelding/svar bringes med rødt 
• ’Carpe Diem’ fylder for meget – det er der foreløbig ikke noget at gøre ved 
• Links til koder, hvor er de? – kan ikke bringes på hjemmesiden – findes i lectio på 
intranettet 
• Der burde være mere information umiddelbart på forsiden – aktuelle ting, der er oppe, 
kunne stå der: -’Nu er der forårskoncert’ og ’næste uge har ’1.g’erne et spændende 
ATforløb’ 
– der vil fortsat blive arbejdet med at bringe nyheder – også breaking news 
• Slogan-feltet nederst til venstre burde kunne bruges til noget andet!? (i det mindste 
kunne man skifte med nogle andre slogans, så der skete lidt) 
• Mere smidig slideshow 
• Rektors blog skal opdateres jævnligt! – er taget ad notam, men meget mere end 6 
blogs bliver det ikke til på et skoleår. Jeg vil bestræbe mig på, at de har en aktualitet ’over 
lidt længere tid’ 
• Ej anvendelig til uv mht. links 
• Vi savner en kalender 
• Vi ser gerne et system med rullegardiner, der aktiveres, når man kører cursoren hen over 
punkterne – nu skal vi i for høj grad gætte, hvad der gemmer sig under de enkelte punkter 



• EAN-nummeret er vist et underligt sted – det skal der simpelthen rådes bod på med det 
samme 
• Loader langsomt 

 
Yderligere er sket følgende vedr. kommunikation: 
• Der er ansat en kommunikationsmedarbejder fra 1. august 2010 
• Mappestrukturen i lectio er på plads efter de forskrifter, som AFTRYK anbefalede 
• Vi har anskaffet et SMS-system 
• Vi har fået en engelsksproget version af hjemmesiden 

 
Handleplan vedr. Munkensdam Gymnasium – bedst til indsigt og udsyn. (findes på 
hjemmesiden) 
• Vi dyrker dit talent 
• Vi styrker dit internationale perspektiv 
• Vi forbereder dig til fremtiden 

 
Følgende overordnede mål er formuleret i forlængelse af visionen og de tre 
visionsstatements. 

 
Mål 1: Indsigt. Den enkelte elevs talent dyrkes og udvikles. 

 
Mål 2: Udsyn. Vi vil styrke det internationale udsyn og herunder danne et internationalt 
netværk. 
 
Nedenfor ses en tabel over igangværende handlinger med de vigtigste oplysninger om, 
hvem der er ansvarlig mm. 

 
         Handleplan: 

Indsats-
område 

Konkret 
initiativ 

Ansvarlig Evt. eksterne 
samarbejds-
parter 

Evaluering 

Talent Forskerspirer Forskerspireko
ordinator/JM 

Forskerspirer i DK  

Talent Georg Mohr 
matematik 
olympiade 

Matematiks 
fagbestyrer 

LMFK – matematik Konkurrence 
Fagbestyrer 

Talent Biologiolympia
de 

Biologis 
fagbestyrer 

 Konkurrence 
Fagbestyrer 

Talent Galathea-
klassen 
Sciencetalen-
ter i Biologi 

Biologis 
fagbestyrer 

Sciencetalenter Fagbestyrer og 
elever 

Talent Juvenes 
Translatores 

 Europakommission
en DGT-
translatores@ec.e
uropa.eu  

Konkurrence 

Talent Team 
Danmark 

Munkensdam 
Gymnasium 

Team Danmark  



elever 
Talent MGK elever Munkensdam 

Gymnasium 
Musik skolen  

Talent Eliteidræts- 
elever/ - 
elitepas 

Munkensdam 
Gymnasium 

Kolding Eliteidræt  

Talent Talentstyre-
gruppe 
iværksætter 
løbende 
initiativer for og 
med talenter 
og særligt 
interesserede 

 diverse Styregruppe og 
rektor 

Internationalt SDU - 
gæstelærere 

Internationale 
koordinatorer – 
RA og JL 

SDU Internationale 
koordinatorer 

Internationalt International 
Café 

Internationale 
koordinatorer – 
RA og JL 

Internt 
arrangement 

Internationale 
koordinatorer 

Internationalt Profilsamar-
bejde med 
Kolding 
Kommune 

Internationale 
koordinatorer – 
RA og JL 

Kolding Kommune  

Internationalt Husum 
udveksling 

Tysk 
fagbestyrer og 
tysklærerne på 
skift 

Husum Tysklærer og 
elever 

 
 
Rektors indstilling : orientering 
Bestyrelsens beslutning: orienteringen blev taget til efterretning med følgende 
kommentarer: 
 
Hjemmesiden: det ser generelt godt ud – det er vigtigt med hurtig og nem navigation på 
hjemmesiden, som tilfældet er nu. 

 
Talentarbejdet: her fokuseres både på talent i bred forstand med mulighed for at den 
enkeltes talent dyrkes og med mere eliteorienterede tiltag som f.eks. faglige 
olympiader/konkurrencer.   

 
Opfordring til mere branding af ”Bedst til indsigt og udsyn” som f.eks. kan indarbejdes på 
brevpapir mm. 
 
 
 
 

 



2. Strategiplan for det kommende skoleår: 

 
Sagsfremstilling: 
 
Indsigt og udsyn. 
Pædagogisk udvikling. I Udvalg for Pædagogik arbejdes med et udviklingsprojekt 
omkring Skriftlighed – til tider kaldet ”Ny skriftlighed”. Det indebærer indfasning af en 
næsten færdigudviklet progressionsplan for de større skriftlige opgaver. Det indebærer 
også et fokus i løbet af skoleåret 2011-2012 på vejledningen. Fokus er pædagogisk – 
målet er større kvalitet i arbejdet med skriftlighed, som er væsentlig i forhold til 
mulighederne for fordybelse og faglig indsigt – og i forhold til de krav, der stilles på 
videregående uddannelser. 
IT. Sammen med andre gymnasier deltager vi i et projekt om inddragelse af de nye IT-
værktøjer i undervisningen 
Efteruddannelse. Rektor har i foråret 2011 præsenteret et nyt 
kompetenceudviklingsprogram (rejseprogram) der bl.a. har til formål at styrke 
mulighederne for at kombinere efteruddannelse og vidensdeling med tankerne bag bedst 
til indsigt og udsyn. Der vil være fokus på at starte dette program op i skoleåret 2011- 
2012. 
Der arbejdes samtidig i ledelsen med efteruddannelse mhp. opkvalificering i en række 
ledelsesdiscipliner. Der er pt. planlagt deltagelse i kurser under SDU og systematiseret 
vidensdeling. 
Talenter. En lang række tiltag er igangsat og i forhold til en overordnet synsvinkel er vi nu 
via idéfasen, og opstartsfasen i overgangen til en indhøstningsfase, hvor målet for 
skoleåret 2011-2012 er at fastholde og evt. justere de mange gode tiltag og supplere med 
nye. Se sagsfremstilling 3. 
Et kvantitativt mål er at øge antallet af elever, der deltager i olympiader, 
forskerspirerprojekter og work-shops med relevans for netop deres talent og 
interesseområde. 
Internationalt. 
En række tiltag er enten stadigvæk på idéstadiet eller netop igangsat og i forhold til en 
overordnet synsvinkel er vi nu i overgangen mellem idéfase og opstartsfase og for enkelte 
tiltag på vej ind i en indhøstningsfase. 
Idéfase/opstartsfase, som det ser ud pt.: tilbud om en international studieretning, 
deltagelse i Global Camps. 
Opstartsfase/indhøstningsfase: sprogbio og international café er indsatsområder, der 
fortsættes i 2011-2012. 

 
Rektors indstilling: godkendelse 
Bestyrelsens beslutning: godkendt 

 
5. Status vedr. byggeprojekt. – lukket punkt 

  



6. Status vedrørende resultatlønskontraktens opfyldelse. 
 

UVM har endnu ikke udsendt nye retningslinjer – trods lovning på udsendelse primo juni. 
 

7. Meddelelser.  
 

Elever. Elevrådet planlægger et stormøde med info om elevrådsarbejdet, valg af ny 
elevrådsformand og næstformand og med et indledende foredrag om demokrati. 
Bestyrelsesformand: ingen meddelelser. 
Rektor. 13 nye lærere er ansat, 3 er ”egne” årsvikarer, der fortsætter næste skoleår, 7 
lærere stopper, heraf går 4 på efterløn/pension imens 3 har fundet andre græsgange. 
Karaktergennemsnittene er offentliggjort og MG ligger godt på listen. Der har været 
indbrud på skolen. 
 

8. Mødeplan for det kommende skoleår. 
 

20. september 2011. 
15.december 2011. 
28. marts 2012. 
13. juni 2012. 

 
9. Evt. 

 
Bestyrelsesreferater lægges også i Lectio i fremtiden. 


