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Referat fra ordinært 
Afdelingsbestyrelsesmøde 
Sankt Annæ Gymnasium 

Dato:  2. juni 2015 

Tid:  16.30 – 18.00 

Til stede: Jens Kramer Mikkelsen, Hanne Løngreen, Nynne Dalå, Arne Holm, 

Elsebeth Aller, Stacia Williams, Peter Rosenkjær, Allan Severin, Sanne 

Vestager, Merete Emcken, Jesper Christensen, Louise Refnov, Mogens 

Halken og Anette Holst  

Afbud: Peter Langdal, Anne Boukris og Peter Schaldemose 

Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden – til godkendelse 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

2. Referat fra den 18. marts 2015 – til godkendelse og underskrift 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

3. Datoforslag 

Datoforslagene blev godkendt og sendes ud med referatet. (Mødeindkaldelser er sendt til 

medlemmerne). 

 

4. Meddelelser v/Anette Holst 

Anette Holst orienterede om: 

 

 Nyansættelser i gymnasiet, en til Oltidkundskab og historie samt en til dansk/drama. 

Folkeskolen har fastansat en årsvikar i dansk/matematik, en nyuddannet i håndværk og 

design. Der er genopslag vedrørende en stilling i matematik og stillingsopslag vedrørende 

en inklusionspædagog. 

 

 At Sankt Annæ Gymnasium skal være valgsted den 18. juni, hvilket er et vanskeligt 

tidspunkt for skolen, da der er eksamen. Anette Holst har holdt møde med en fra 

valgkommissionen med henblik på at gøre det så smidigt som muligt. 

 

 At Sankt Annæ Gymnasium indfører ny tradition i forhold til at holde den vante Trivselsfest. 

Baggrunden er, at det bliver for bekosteligt med de nye arbejdstidsregler på 

lærerområderne. Beslutningen har været drøftet nøje i ledelsen og med lærergrupperne, 

ligesom det har været drøftet i Trivselsfondens bestyrelse. I stedet kommer der tre nye 

arrangementer: 

o 9. oktober 2015 – Trivselsmotionsløb 

o 6. november 2015 – Gl. elevfest 

o 29. april 2016 – Musikfestival, hvor der også er deltagelse af musiske og kreative 

projekter, der eksisterer uden for de etablerede kor. 
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Bestyrelsen støttede op om beslutningen, selvom mange er kede af, at det er nødvendigt, 

og anbefalede at tydelig kommunikation kommer ud i god tid, så alle er klar over, hvad der 

kan hjælpes/bidrages med til de forskellige arrangementer, så forældreinddragelsen 

fastholdes.  

 

5. Kort opfølgning på Strategiseminar 

Anette Holst orienterede om, at notatet om Campus på Carlsberg har været drøftet på 

Campusbestyrelsesmødet 12. maj, hvor der var nogle få ændringer. Hensigten med notatet er 

at fortælle historien om, hvorfor det er vigtigt at komme på Carlsberg. 

Jens Kramer Mikkelsen havde få ændringer til notatet, som bestyrelsen sagde god for. 

Notatet sendes ud til alle bestyrelsesmedlemmer. 

 

Vedrørende de indsatsområder, der kom frem på Strategiseminaret, vil disse komme på 

afdelingsbestyrelsesmødet efter sommerferien, hvor status og handlingsplan vil blive fremlagt. 

 

6. Status på Indskolingsprojektet – til opfølgning og orientering 

Mogens Halken orienterede om, at man er i gang med de sidste rettelser i forhold til den 

endelig indstilling, som skal behandles i direktionen den 9. juni. Mogens Halken oplyste, at det 

er gået utrolig stærkt, og at man er meget optimistisk i forhold til, at det vil indgå i 

budgetforhandlingerne. 

 

7. Ombygning af skolegård og faglokalerne – til orientering og indstilling 

Merete Emcken præsenterede Afdelingsleder Jesper Christensen og Pædagogisk 

afdelingsleder Louise Refnov for bestyrelsen. 

 

Merete Emcken orienterede om, at der har været en proces vedrørende ombygning af A-

fløjens stueetage til etablering af faste arbejdspladser og nyt fagområde for håndværk og 

design i folkeskolen. Hvis alt går efter planen begyndes arbejdet den første uge i oktober. 

 

Der er udarbejdet et udkast til en udtalelse vedrørende byggeriet, som blev godkendt af 

bestyrelsen. Udtalelsen underskrives af Jens Kramer Mikkelsen og sendes til projektlederen for 

byggeriet. 

 

Jesper Christensen orienterede om, at Sankt Annæ Gymnasium har fået 1,4 mill til 

skolegårdsrenovering, og at der i næste uge holdes en workshop med elever fra folkeskolen og 

gymnasiet samt lærere, som kan komme med forslag til, hvordan man kan tænke renoveringen 

udført, så man også kan bruge den til andet end frikvarter. 

 

Mogens Halken tilføjede, at skolen har fået 4 øvecontainere, som ligger bag ved skolen i 

kanten af boldpladsen. De er en erstatning for øvelokalerne på Carlsberg. Containerne tages i 

brug 1. august 2015. 

 

Med hensyn til lokaler til Drama, er man i gang med at indrette bordtenniskælderen til dette. 
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8. Nyt om folkeskolen v/ – til orientering 

Jesper Christensen holdt et oplæg om folkeskolens arbejde i forbindelse med skolens særlige 

profil i forhold til den nye skolereform. 

 

Bestyrelsen drøftede oplægget, og udtrykte stor anerkendelse af det arbejdet der har ligget 

forud for og ligger fremover for folkeskolen. 

 

Oplægget vedhæftes dette referat. 

 

Skabelon for elevplaner blev drøftet.  9. klasserne får ikke en elevplan, men en 

uddannelsesplan. 

 

Vedrørende uddannelsesparathedsvurderingerne, foregår det allerede for eleverne i 8. og 9. 

klasse. 

 

Vigtigheden vedrørende kommunikation til forældrene blev pointeret. 

 

9. Orientering 

Der var ingen orientering fra elevrådene 

 

10. Evt. 

Det var Peter Rosenkjærs sidste møde i bestyrelsessammenhæng så Jens Kramer Mikkelsen 

takkede Peter Rosenkjær for sit arbejde og store engagement i bestyrelsesarbejder i de år han 

har været med. Stacia William blev også takket for sin deltagelse i bestyrelsesarbejdet i dette 

skoleår. 


