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19. december 2011 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde på Munkensdam Gymnasium den 15. december kl. 16:00 til 
17:30. 
 
Til stede: Charlotte Szocska, Chris Fløe Svenningsen, Anne-Marie Mai, Tine Roos 
Nørgaard, Egon Jensen, Lene Hauge. 
 
Fraværende: Ib Hansen, Mikkel Holmgaard Winding, Jonathan Kargbo Bisgaard, Birthe 
Sørensen. 
 
Hans Hollensen, Økonomichef deltog i forbindelse med behandlingen af punkt 3 og 4. 
 
Referent: Jørn Andersen 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
3. Budget 2012 (sag 1_15-12-2011, bilag1_budgetforslag_2012) 
4. Byggeri – mdt. orientering 
5. Kapacitet (sag 2_15-12-2011) 
6. Meddelelser  
7. evt. 

 
 

1. Dagsordenen godkendt. 
 

2. Referatet godkendt. 
 

3. Budget 2012 (sag 1_15-12-2011, bilag1_budgetforslag_2012) .- lukket punkt. 
 

4. Byggeri – mdt. orientering. 
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Siden bestyrelsesmødet den 20. september har der været licitation og valget faldt 
på K.G. Hansen og sønner, som begyndte byggeprocessen d. 7. november med at 
pilotere. 
For nylig har der været holdt inventarmøde, hvor skolens byggeudvalg har deltaget. 
TreFor har givet udtryk for ønske om at sponsorere solceller på nybyggeriets tag.   
 

5. Kapacitet (sag 2_15-12-2011) 
 

 
 

2. Kapacitet 
 
 

Sagsfremstilling:  
 

På sidste bestyrelsesmøde blev det – efter indstilling fra rektor - besluttet at 
hæve kapaciteten på Munkensdam Gymnasium til 27 klasser. 
 
Forudsætningerne for denne indstilling er ændret markant siden i og med, at 
regeringen har indført et loft på 28 elever pr. klasse pr. årgang. 
 
Hvis søgetallet bliver det samme i 2012 som i 2011, så vil det betyde, at vi 
skal fordele eleverne i 10 klasser. Vi kommer derved ind i en skæv og 
uhensigtsmæssig rytme mht. klasser på de forskellige årgange. 
 
Det anbefales derfor, at kapaciteten næste skoleår hæves fra 24 til 26 klasser i 
stedet for til 27 klasser 
 
Rektors indstilling: Vedtagelse 
 
Bestyrelsens beslutning: Vedtaget 
  

 
6. Meddelelser 

 
Formanden:  
Bestyrelsesformændene få nu masser af mails fra bestyrelsesforeningens side – måske 
pga. en nyansat sekretær.  
Der er mere end 25 % af en studenterårgang som tager supplerende fag for at komme ind 
på den ønskede videregående uddannelse.  
Lige pt. er der et udbud med over 200 forskellige studieretninger på de danske gymnasier 
– det vækker undren, at der er så mange forskellige studieretninger. 
 
Rektor:  
To af skolens elever var blandt 12 på landsplan nominerede til forskerspirer-prisen og 
Kirstine la Cour fra Munkensdam vandt naturvidenskabskategorien og blev lykønsket af 
bl.a. Morten Østergaard. 



 
To lærere har valgt at stoppe på Munkensdam og er blevet hhv. vicerektor på VUC Vest i 
Esbjerg og direktør for terrariet i Vissenbjerg. Der er blevet ansat tre nye lærere, der 
starter 1. januar. 
 
Eleverne har den 1. december valgt studieretninger og bortset fra 4 elever, der havde 
ønsket den supersproglige studieretning, fik alle deres første prioritet opfyldt.  
 
Udbuddet af den supersproglige studieretning stoppes, da det vurderes at der ikke er 
tilstrækkelig interesse for den. Vi får dog på sprogsiden 2 valghold med fransk begyndere i 
foråret. 
 
Mammutfesten var igen i år et tilløbsstykke og lykkedes rigtig godt trods en ny fortolkning 
omkring brandsikkerheden af en ny brandinspektør. Skolen får i forbindelse med 
nybyggeriet udarbejdet en såkaldt brandstrategi. 
 
En elev kom for 3 uger siden alvorligt til skade ved en trafikulykke ved indkørslen til 
skolen. Eleven er pt. indlagt på Vejle Sygehus og skal igennem et længere 
genoptræningsforløb. Rektor havde inden efterårsferien kontakt til kommunen om trafikken 
ved indkørslen til skolen. På daværende tidspunkt var kommunens repræsentant ikke 
umiddelbart til sinds at lave trafiksikrende foranstaltninger ud over en hastighedsgrænse 
på  50 km/t. Men i lyset af den alvorlige ulykke er yderligere sikkerhedsforanstaltninger et 
ønske fra skolens side. Rektor er i kontakt med kommunen desangående. 

 
7. Evt. 

 
Forskningens døgn i april står for døren – der opfordres til at benytte tilbuddet. 
 
En drøftelse om muligheder for særlige forløb på gymnasiet ønskes. Drøftelsen skal bl.a. 
handle om evt. muligheder for at planlægge særligt tilrettelagte forløb for sårbare unge. 
 
Næste møde finder sted d. 28. marts 2012. 
 
 
 


