
 
 

21. december 2010 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde på Munkensdam Gymnasium den 09. december kl. 16:00 til 
17:30. 
 
Til stede: Charlotte Szocska, Ib Hansen, Birthe Sørensen, Anne-Marie Mai, Tine Roos 
Nørgaard, Egon Jensen og Lene Hauge. 
Fraværende: Chris Fløe Svenningsen, Emil Adsbøll Laugesen og Jonathan Kargbo 
Bisgaard, 
Referent: Jørn Andersen. 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
3. Budget 2011 (bilag 1) 
4. Mediefag 
5. Sygefraværspolitik (bilag 2) 
6. Meddelelser  
7. evt. 

 
 

1. Dagsordenen godkendt. 
 

2. Referatet godkendt og underskrevet. 
 

3.  
 

1. Budget 2011 

 
Punktet er ikke til offentliggørelse    
 

2. Afskrivning af bygninger 

 
Punktet er ikke til offentliggørelse    
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4.  
 

3. Mediefag  

 
Sagsfremstilling: 
 
Eleverne skal i det almene gymnasium i 1. g vælge et kunstnerisk fag på C-niveau. 
Et gymnasium kan udbyde 4 mulige kunstneriske fag, nemlig musik, 
billedkunst, drama og mediefag. 
På Munkensdam Gymnasium har vi i reformens første år blot udbudt 3 af de 
fire mulige fag, men ønsker nu også at kunne tilbyde mediefag, som både er et 
praktisk og teoretisk fag. På det teoretiske niveau er de faglige mål bl.a., at 
eleverne lærer at anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse 
af film- og TV-produktioner og at kunne karakterisere grundlæggende træk 
ved fakta og fiktion. På det praktiske niveau er målet bl.a., at eleverne skal 
kunne betjene optage- og redigeringsudstyr samt planlægge og gennemføre en 
medieproduktion. 
Startomkostninger: 100.000-125.000 kr. dog afhængig af kvaliteten af det 
udstyr, som indkøbes. 
 
Rektors indstilling: Godkendes 
Bestyrelsens beslutning: Godkendt 
 

5.  
 

4. Sygefraværspolitik 

 
Sagsfremstilling: 
 
Ved lov nr. 480 af 12. juni 2009 er der sket en række ændringer i 
sygedagpengeloven med henblik på at styrke indsatsen over for sygemeldte 
medarbejdere. Ændringerne indbefatter bl.a., at der er blevet indført en ny 
form for lægeerklæring, den såkaldte mulighedserklæring. 
Skolerne kan dog fortsat kræve lægelig dokumentation for, at en medarbejders 
fravær er begrundet i sygdom. 
I forlængelse af den nye lov er der udarbejdet en sygefraværspolitik, der 
matcher den nye lov. 
Sygefraværspolitikken er hørt og indstillet af Samarbejdsudvalget. 
 
Rektors indstilling: Godkendes 
Bestyrelsens beslutning: Godkendt 
 

6. Meddelelser  
 



• Formanden: Best. Foreningen har fået udarbejdet et tilbud til bestyrelsens 
elevmedlemmer om uddannelse til bestyrelsesarbejdet. 
Bestyrelsesforeningen tilbyder også et kursus for nye bestyrelsesmedlemmer 
samt til eksisterende bestyrelsesmedlemmer. Resultatlønskontrakter – AC 
har vundet en voldgiftssag over staten, så der nu fremover ikke kan kræves 
obligatoriske elementer fra statens side i kommende resultatlønskontrakter. 

 

• Rektor:  
Visionsstrategiudvalget har haft en række møder – bl.a. om 
pilotklasseoprettelse for talentudviklingsarbejde. 
Her viser det sig, at der er så mange vanskeligheder vedrørende at have 
fokus på en enkelt klasse, at udvalget foreslår, at man går i en anden retning 
hvad angår talentudviklingsarbejdet. 
Rekrutteringssituationen er ikke optimal, men der arbejdes pt. med at 
ansætte inden for naturvidenskab. Oprettelse af studieretninger: alle elever 
har igen i år fået deres 1. prioritet opfyldt, hvilket er meget tilfredsstillende. 
Den nye biotek-klasse er på 29 elever. Trods prioriteret indstilling fra UBST 
til at Munkensdam Gymnasium får midler fra Globaliseringspuljen til tiltrænkt 
renovering og udbygning af naturfagslokalerne, så har vi endnu intet hørt. Vi 
forventer dog midler i det nye år. Vedrørende opfølgning på 
kapacitetsudvidelsen fra sidst: Lokalesituationen er således, at vi i de 
eksisterende bygninger kan rumme de 24 klasser, idet den største flaskehals 
– idrætshallen - kan rumme de 24 klasser, dog er det som nævnt nødvendigt 
med en større renovering og udbygning af naturfagsfløjen. 

 
7. Evt. 

Formanden foreslog i forlængelse af punkt 4 at det undersøges om der er et 
udviklingspotentiale i at tilbyde kinesisk. Rektor afsøger mulighederne.  
Bestyrelsens dagsordener og referater er offentligt tilgængeligt på hjemmesiden. 
Rektor vil fremover meddele herom i det interne ugeskrift. 

 
 


