
 

 

Referat fra Strategiseminar for 
 SAG’s afdelings-, Europaskole- og 

Campusbestyrelserne 
Sankt Annæ Gymnasium 

Dato:  7. juni 2018 

Tid:  16.30 – 20.30 

Sted:  Lærerværelset 

Mødedeltagere: Jens Kramer Mikkelsen, Jonas Christoffersen, Hanne 

Løngreen, Peter Langdal, Henriette Wollmers-Hansen, 

Caroline Warner, Rasmus Hornecker, Suzanne 

Hampson, Nynne Dalå, Edward Pedersen, Allan Severin, 

Connie Mikkelsen, Peter Toftdahl, Elsebeth Aller, Anette 

Holst, Martin Kristiansen, Hanne Schmidt, Merete 

Emcken, Hanne Mølgaard, Mogens Halken 

Afbud: Hans Bryuninckx, Anne Boukris, Marianne Zibrandtsen, 

Birk Breinholdt, Siri Jakobsen og Arne Holm 

Referent: Helen Pedersen / Stine Hvitved Leather 

Fælles del: 

1. Godkendelse af referat fra Campus- og SAG 

afdelingsbestyrelsesmøde 12. april 

Referatet blev godkendt. 

2. Drøftelse af fremtidig organisering og bestyrelsesstruktur 

Anette Holst orienterede om, at der sammen med forvaltningen arbejdes 

på at finde en måde, hvorpå de to skoler kan blive selvstændig, især efter 

det er klart, at de to skoler ikke skal bo sammen. 

Erfaringen med den nuværende model, hvor en Campusbestyrelse 

træffer beslutninger for de to skoler efter indstilling fra den enkelte 

skoles bestyrelse fungerer ikke optimalt, da Campusbestyrelsen ikke har 

selvstændige beslutningsområder, og dermed kun bekræfter indstillinger 

fra de to afdelingsbestyrelser 

Man er dog bundet op i forhold til lovgivningen vedrørende 

gymnasiedelen. Det vil kræve en lovændring af skille de to skoler af, og 



 

 

denne lovændring vil først kunne ske, hvis der på et tidspunkt alligevel 

skal ændres i loven om ungdomsuddannelser. 

Forvaltningen vil gerne være med til at finde en mulig model for en 

adskillelse, men alligevel med fortsat tilknytning mellem skolerne, 

særligt på gymnasieområdet. 

Formålet er, at give selvstændig kompetence til de to bestyrelser.  

En overgangsmodel vil indbefatte et samarbejde i forhold til det 

administrative samarbejde og gymnasiedelen. 

Der er blevet sendt 2 forslagsmodeller til Undervisningsministeriet. 

Sankt Annæ Gymnasium vil meget gerne arbejde med model 1. 

Forskellen på model 1 og 2 er, at Samarbejdsforummet i model 1 består 

af områdelederen i VVK (formand), lederen af Europaskolen og rektor for 

Sankt Annæ Gymnasium og i model 2 består samarbejdsforummet af 

formændene for de to bestyrelser samt lederen af ESCPH og rektor SAG. 

Bestyrelsesformanden for SAG er formand. 

På mødet udspandt der sig forskellige synspunkter, men model 1 var det 

fortrukne, idet det vil gøre bestyrelsesarbejdet mere konstruktivt. 

3. Europaskolens indflytning på Carlsberg samt genhusning af Sankt 

Annæ Gymnasium 

Anette Holst oplyste, at Europaskolen flytter ind på Carlsberg i uge 42 og 

43. 

På grund af helhedsrenoveringen på Sankt Annæ Gymnasium er planen, 

at man i A-fløjen fremskønner projekteringen, således at man kan 

udnytte Europaskolens tomme lokaler, så folkeskolen kan blive genhuset 

samlet. Hvilket vil sige, at folkeskolen forventes at flytte på Carlsberg fra 

ca. 1. november 2018 og skoleåret ud. 

Elsebeth Aller spurgte, hvornår forældrene bliver orienteret om 

genhusningen? Hertil svarede Anette Holst, at der først sker når vi er 100 

% sikre på at det sker. 

4. Forslag til mødedatoer for 2018/2019 – til godkendelse 

Mødedatoerne for 2017/2019 blev godkendt. 



 

 

Afdelingsopdelte møder: 
 

Europaskolen 
Der vil blive udarbejdet et særskilt referat for Europaskolens møde.  

Sankt Annæ Gymnasium SAG 

Fra 1. august 2018 kommer en ny bestyrelse og i den forbindelse takkede 

Jens Kramer Mikkelsen og Anette Holst, Elsebeth Aller for hendes store 

engagement og mange gode bidrag i bestyrelsesarbejdet. Elsebeth Aller har 

været bestyrelsesmedlem i 2 perioder, fra 2010. 

Dagsordenpunkt til afdelingsopdelt møder: 

- Drøftelse af afdelingernes indsatsområder. 

   

Anette Holst orienterede om, at Arkitekt Allan Kongslev kommer under sidste 

punkt og fortæller om Helhedsrenoveringen, som kommer til at vare de næste 3 år. 

Dispositionsforslag skal afleveres inden sommerferien, så det kører på højtryk lige 

nu. Nynne Dalå sidder med sammen med elever og personale i styregruppen. 

Herefter blev de fælles indsatser samt administrationens indsatser gennemgået. 

Martin Kristiansen orienterede om den fælles pædagogisk indsats ”Digitale 

dannelse”. Man vil forsøge at udarbejde et fælles kodeks, som der kan arbejdes ud 

fra, som vil blive forskelligt fra klassetrin til klassetrin. Der arbejdes allerede med 

det nu. Det handler også om digital dannelse for lærerne. Center for digital dannelse 

er samarbejdspartner. 

Peter Langdal oplyste, at emnet har været meget populært, efter det har været en 

emneuge i folkeskolen. 

Allan Severin fremførte, at helhedsrenoveringen kommer til at fylde meget, og er 

meget nervøs for, hvordan lærerne skal kunne håndtere 6 indsatsområder i 

folkeskolen. Håber på man i fællesskab kan forventningsafstemme hvordan det skal 

foregå. 

Merete Emcken fremførte, at mange af indsatsområderne er noget som er kommet 

via det politiske system, og indsatsområderne viser, hvad man skal arbejde med 

officielt. 

Edward Pedersen havde nogle spørgsmål i forhold til formuleringerne i kolonnen 

”Evaluering”, idet er flere steder stå, at der skal udarbejdes handlingsplaner m.m. 

Edwards Pedersens bemærkninger blev taget til efterretning, og man vil herefter se 

på, hvordan evalueringen kan gøres mere tydelig. 



 

 

Hanne Mølgaard orienterede om indsatsen vedrørende det administrative 

fællesskab med Europaskolen, som også omhandler både rengøring og 

pedelarbejdet samt indsatsen om ”Effektivisering af eksisterende arbejdsgange”.  

Connie Mikkelsen oplyste, at det er nødvendigt at gøre noget i forhold til 

arbejdsgangene, idet der alt for mange ekstra timer på flex’en 

Nynne Dalå spurgte, hvordan det vil påvirke administrationen i forhold til 

helhedsrenoveringen, at skulle afsætte tid til at kunne gennemgå arbejdsgangene. 

Hanne Mølgaard svarede, at det er uafklaret, men det vil helt sikkert påvirke. 

Inden alle fik lejlighed til at komme med sine input til indsatsområderne i de 

forskellige afdelingsgrupper takkede Jens Kramer Mikkelsen Merete Emcken for de 

mange år, hun har været på Sankt Annæ Gymnasium og i bestyrelsen. 

Fælles opsamling 

Jens Kramer Mikkelsen oplyste, at det har været berigende proces at være rundt 

ved de forskellige ”afdelingsborde”. Han fremførte, at processen bliver en del af 

succesen, herunder skolens viljen til at blive inspireret af nye ting.  

Merete Emcken oplyste, at hun godt kunne savne, at man sammen med 

medarbejderne selv kunne være med til at formulere nogle indsatser, idet det giver 

ejerskab og ikke altid kun få opgaverne udefra. 

Helhedsrenovering på Sankt Annæ Gymnasium – Oplæg fra arkitekt Allan 

Kongslev. 

Arkitekt Allan Kongslev gennemgik nogle slides for at fortælle om de tanker, der er i 

forhold til hvilken renovering der skal ske på Sankt Annæ Gymnasium. 

 


