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Referat af bestyrelsesmøde på Munkensdam Gymnasium den 20. september kl. 16:00 
til 17:30. 
 
Til stede: Charlotte Szocska, Chris Fløe Svenningsen, Ib Hansen, Mikkel Holmgaard 
Winding, Egon Jensen, Birthe Sørensen, Lene Hauge. 
 
Fraværende: Anne-Marie Mai, Tine Roos Nørgaard, Jonathan Kargbo Bisgaard. 
 
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 (1) – lukket punkt. 
4. Kapacitet (2) 
5. Kvalitetssikring (3) 
6. Studieretninger og valgfag for skoleåret 2012-2013 (4) 
7. Resultatlønsrapport 2010-2011 (5) 
8. Resultatlønskontrakt 2011-2012 (6) 
9. Byggeprojekt – mundtlig orientering – lukket punkt 
10. Meddelelser  
11. evt. 

 
 

1. Dagsordenen godkendt med den ændring i rækkefølgen at dagsordenspunktet 9. 
Byggeprojekt rykkes frem som underpunkt 3a.  
 
 

2. Referatet godkendt og underskrevet. 
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3. Budgetopfølgning – lukket punkt. 
 

Nyt underpunkt 3.a. Byggeprojekt – mundtlig orientering (lukket punkt). 

 
4. Kapacitet (2) 

 
2. Kapacitet 

 
 

Sagsfremstilling:  
 
I indeværende skoleår er der 24 klasser på Munkensdam Gymnasium. Det svarer til den 
nuværende kapacitet.  
 
Det forventes at næste års søgetal vil være på samme niveau som i indeværende år – 
eller højere.  I år optog vi elever til ni 1.g klasser. 
 
På et nyligt afholdt rektormøde i trekantområdet drøftede vi kapacitetsproblemerne. For at 
kunne optage de primære ansøgere til 1.g vil det endnu engang være nødvendigt med en 
kapacitetsudvidelse af gymnasierne. Primært drejer det sig om Rosborg Gymnasium, 
Fredericia Gymnasium og Munkensdam Gymnasium. 
 
I forbindelse med det planlagte byggeri af ny naturfagsafdeling øges antallet af 
naturfaglige lokaler inden skolestarten 2012. Med den efterfølgende renovering af blok 1, 
som er færdig omkring juletid 2012/2013, øges antallet af klasselokaler yderligere.  
 
I ledelsesgruppen på Munkensdam Gymnasium har vi analyseret en given 
kapacitetsforøgelse til 27 klasser og finder, at det kan lade sig gøre.  
 
Det anbefales, at kapaciteten på Munkensdam Gymnasium hæves fra de nuværende 24 til 
27 klasser.  
 
Rektors indstilling: Vedtagelse 
Bestyrelsens beslutning: Indstillingen blev vedtaget.  
 
  

5. Kvalitetssikring (3) 
 
 
3. Kvalitetssikring 

 
 

Sagsfremstilling: 



 
Skolens kvalitetssikringssystem er beskrevet i ”Kvalitetssikring på Munkensdam 
Gymnasium”  
 
Evalueringspraksis - faste evalueringer på MDG: 
 

• Årlig elevtrivselsundersøgelse, som hvert 3. år ophøjes til en 
UndervisningsMiljøEvaluering (UVM). I forbindelse med den årlige 
elevtrivselsundersøgelse benchmarker vi med 6 andre STX-uddannelser 

• Hvert 3. år gennemføres den lovpligtige ArbejdsPladsVurdering (APV)for 
medarbejderne 

• Årlig evaluering af introforløbet 
• Løbende undervisningsevalueringer 
• Elevernes standpunktsevalueringer (karaktergivning) 

 
Kvalitetssikringssystemet trænger generelt til at blive revurderet og i særdeleshed vil det 
være hensigtsmæssigt, at der i denne sammenhæng stilles skarpt på en mere systematisk 
og gennemsigtig praksis på området undervisningsevaluering.  
Som første fase i denne revurdering vil Dialogforum blive inddraget i drøftelserne. 
Dialogforum har på det sidst afholdte møde modtaget de første input til overvejelse. 
 
Rektors indstilling: orientering 
Bestyrelsens beslutning: orienteringen blev taget til efterretning. 
 
 
 
 

6. Studieretninger og valgfag for skoleåret 2012-2013 (4) 
 
 
 
4. Studieretninger og valgfagstilbud for skoleåret 2012-2013 

 
 

Sagsfremstilling: 
 
Munkensdam Gymnasiums udbud af studieretninger har nu i flere år taget udgangspunkt i 
følgende principper: 
 
Der tilstræbes et realistisk udbud af studieretninger, ligesom 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. 
 
Det betyder at: 

1) Antallet af studieretninger fastholdes på 8 
2) Mat A eller Eng A skal være med i studieretningerne 



 
På baggrund af ovenstående og erfaringerne fra tidligere år foreslår Rektor derfor, at 
følgende studieretninger tilbydes elever, der starter på Munkensdam i 2012: 
 
 
Studieretning Tredje fag i studieretningen  Naturvidenskabeligt fag 
Matematik A – Fysik B  Kemi B Biologi C 
Matematik A - Biotek A  Fysik B  
Matematik A - Biologi B  Idræt B Kemi C 
Samfundsfag A – Matematik 
A  

Biologi C Naturgeografi C 

Engelsk A – Samfundsfag B Biologi C Naturgeografi C 
Engelsk A – Tysk A Biologi C  Naturgeografi C 
Engelsk A – Spansk A Biologi C  Naturgeografi C 
Musik A – Engelsk A Samfundsfag B Biologi C - Naturgeografi C 

 

 
Forslaget indebærer følgende ændringer i forhold til de studieretninger, der tilbydes i 
2011: 
 

1. Det ekstra naturvidenskabelige fag, der knyttes til ”Matematik A – Fysik B” er 
ændret fra Naturgeografi C til Biologi C. Årsagen til denne ændring er primært, at 
det er meget vanskeligt at skaffe undervisere til naturgeografi. 

2. Den ”supersproglige studieretning” med 3 sprogfag erstattes af den ”gamle” 
”Engelsk A – Spansk A” – studieretning. Årsagen hertil er primært, at det ser ud til, 
at søgetallet til den nye ”supersproglige studieretning” er så begrænset, at den 
med stor sandsynlighed ikke vil blive oprettet. Mit håb er derfor, at vi - ved at 
vende tilbage til den velkendte sproglige studieretning - kan styrke sprogfagene. 

 
Udbud af valgfag: 
 
Matematik A/B Engelsk A Musik A/B/C 
Fysik A/B Tysk A (fortsættersprog) Billedkunst B/C 
Kemi A/B/C Tysk B (fortsættersprog) Design C 
Biologi A/B/C Tysk C (fortsættersprog og kun som 3. 

fr. sprog) 
Dramatik B/C 

Naturgeografi B/C Fransk A (fortsættersprog) Idræt B (kan først vælges i 
3.g) 

Samfundsfag A/B Fransk B (fortsættersprog) Religion B 
 Fransk C (fortsættersprog og kun som 

3. fr. sprog) 
Erhvervsøkonomi C 

 Fransk B (begyndersprog og kun som 
3. fr. sprog) 

Psykologi B/C 

 Spansk B (begyndersprog og kun som 
3. fr. sprog) 

Filosofi B/C 

  Latin C 



  Græsk C 
  Mediefag B/C 
  Kinesisk områdestudium 
 
 
Forslaget indebærer følgende ændringer i forhold til 2011: 
 

1. Begyndersprogene Fransk og Spansk tilbydes nu ikke længere som valgfag på A-
niveau, men selvfølgelig fortsat som 2. fremmedsprog. Årsagen hertil er, at stort 
set ingen vælger det. Hvis en elev ønsker et begyndersprog på A-niveau samt et 
andet sprog, så bør begyndersproget vælges i studieretningen eller som 2. 
fremmedsprog og det sidste sprog som valgfag. 

2. Fagene Mediefag B/C og Kinesisk områdestudium føjes til listen af valgfag. 
 

Rektors indstilling: vedtagelse 
Beslutning: indstillingen blev vedtaget. 

 
7. Resultatlønsrapport 2010-2011 (5) 

 
5. Resultatlønskontrakt 2010-2011 

 
 

Sagsfremstilling:  
 
Dokumentation er afleveret og gennemgået med bestyrelsesformanden, som har 
konkluderet, at kontrakten er opfyldt 90 %. 
 
Bestyrelsesformandens indstilling: orientering 
Bestyrelsens beslutning: orienteringen blev taget til efterretning. 
 

8. Resultatlønskontrakt 2011-2012 (6) 
 
 
6. Resultatlønskontrakt 2011-2012 

 
 

Sagsfremstilling:  
 
Undervisningsministeriet, Gymnasieskolernes bestyrelsesforening og GYMLF foreslår, at 
tidligere aftaler vedr. resultatlønskontrakt fortsætter kommende skoleår. Derfor er der 
fortsat fokus på:  
 

1. mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer 



2. mindre fravær – mindre frafald 
3. studieparathed 

  
Følgende resultatmål foreslås for kommende kontrakt: 

 
• Internationalisering og talentudvikling 

• Der måles på initiativer, der fokuserer på internationalisering og talentudvikling. 
o En studieretningsklasse med fagene ENG-Samf tilbydes en international 

toning, der indebærer, at der er fokus på det internationale aspekt i de 
tværfaglige projekter, og at klassen tager på studietur til udlandet hvert 
gymnasieår. Der udarbejdes en plan herfor. 

o Niveauet for aktiviteter og antal af elever, der deltager, fastholdes – mindst -
ift. skoleåret 2010-2011. Det drejer sig om: forskerspirercamps, fag-
olympiader, konkurrencer og træningscamps. 

o I Skoleåret 2011-2012 understøtter Munkensdam en elevmusical 
o Deltager i forsøg med anvendelsesorienteret undervisning mhp en analyse 

af, hvordan denne undervisningsform kan motivere/interessere flere drenge 
• Vægt: 30 

 
• Lærerressourcer 
• Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomst 

med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering 
o Lærerne gennemfører i gennemsnit mindst 95% af holdenes årsnorm – også 

i kommende byggeperiode. 
o Ud fra OK11 udarbejdes nye forslag til lærernes arbejdstid med henblik på 

forhandling om mere effektiv udnyttelse 
• Vægt: 15 

 
• Frafald - fravær 

• Der måles på: Mindre frafald – mindre fravær, indsats i forhold til lærere og 
elever/studerende 

o Fastholde frafaldet på nuværende niveau og gerne på et lavere niveau end 
det foregående år 

o Fravær i 2011-2012 på niveau med gennemsnittet af de sidste 3 år – eller 
gerne lavere 

• Vægt: 15 

• Studieparathed og kvalitetssikring 

• Følgende vil være i fokus: 
o Sammenligning af studenternes valg af videreuddannelse for årene 2011 og 

årene 2010 



o Et udviklingsarbejde igangsættes med henblik på mere ambitiøs anvendelse 
af IT i undervisningen 

o Analyse af eksamenskarakterudviklingen inden for fagene de sidste 3 år 
o Implementering af progressionsplanen for skriftligt arbejde i de store fag 
o Udarbejdelse af mere brugbare undervisningsevalueringsskemaer, 
o Udarbejdelse af profilering af studieretningerne, der bl.a. bringes på 

hjemmesiden. 
• Vægt: 30 

 

• Udbygning og modernisering af skolen 

• Målepunkter er: 
o Nybygning er færdig til skolestart 2012 
o Modernisering af blok 1, er færdig primo januar 2013 

• Vægt: 10 

 
Bestyrelsesformandens indstilling: vedtagelse 
Bestyrelsens beslutning: Indstillingen blev vedtaget med udeladelse af den overstregede 
del under punktet lærerressourcer. Desuden skal ’Udbygning og modernisering af skole’ 
ændres formuleringsmæssigt. Procentfordelingen revideres som følge heraf af formanden. 
 
 

9. Byggeprojekt – mundtlig orientering. 
Blev rykket frem som underpunkt til 3. 
 

10. Meddelelser. 
Rektor: Der er pr. dags dato 682 elever fordelt med 38% m og 62% k. I alt er der 
266 1.g´ere. 
Der er i dette skoleår 13 nyansatte lærere og 7 der stoppede på skolen til 
sommerferien. 
Formand: Efter 10 år er cheflønstillæg endnu ikke færdigforhandlet. 
Lærerrepræsentanterne/Egon Jensen: OK11 er ikke underskrevet endnu. 
 

 
 

11. evt. 
Intet under evt. 

Næste møde finder sted d. 15. december 2011 

 
 


