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Referat fra ordinært  
SAG Afdelingsbestyrelsesmøde  

 

Dato:  4. oktober 2018  

Tid:  16.30 – 18.30 

Sted:  Lærerværelset 

Mødedeltagere: Jens Kramer Mikkelsen, Hanne Løngreen, Nynne 

Dalå, Anne Boukris, Arne Holm, Karsten Vestergaard, 

Edward Pedersen, Allan Severin, Connie Mikkelsen, 

Dagmar Grønbech Palsbro (elevråd FO), Anette Holst 

Afbud: Simon Ulvsgaard (elevråd Gym), Peter Langdal 

Gæster: Hanne Mølgaard, Malene Wegener Knudsen, Martin 

Kristiansen, Mogens Halken 

Referent:  Helen Pedersen 

Dagsorden: 

1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer samt ny skoleleder fra FO 

Jens Kramer Mikkelsen bød velkommen til de nye medlemmer af 

bestyrelsen som er: 

• FO forældrerepræsentant Karsten Vestergaard 

• FO elevråd Dagmar Grønbech Palsbro og 

• Ny skoleleder Malene Wegener Knudsen 

Der var herefter en præsentationsrunde. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

3. Godkendelse af referat   

Referatet godkendt. 

 

4. Valg til bestyrelsen – til drøftelse 

De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer har besluttet, at Karsten 

Vestergaard 

 er folkeskolens forældrerepræsentant i Campusbestyrelsen. Arne Holm 

er suppleant for Anne Boukris. Nynne Dalå er gymnasiets forældrevalgte 

repræsentant i Campus 
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Forretningsudvalget for SAG Afdelingsbestyrelses består af formand 

Jens Kramer Mikkelsen, rektor Anette Holst og forældrerepræsentant 

Anne Boukris. 

 

5. Meddelelser v/Anette Holst 

Anette Holst reklamerede for de to trivelsesarrangementer der holdes. 

Trivselsløb den 12. oktober, som er et sponsorløb, hvor der samles 

penge ind til Trivselsfonden (Beløb gives elektronisk og anonymt). Og Gl. 

elevfest den 2. november, hvor overskuddet går til Trivselsfonden. 

 

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning. 

 

6. Fremtidig bestyrelsesstruktur – til orientering 

Anette Holst orienterede om, at Undervisningsministeriet har oplyst, at 

det kræver en lovændring, hvis Sankt Annæ Gymnasium skal have 

ændret den nuværende bestyrelsesstruktur, således at de to skoler, SAG 

og Europaskolen, kan blive selvstændige og Campusbestyrelsen 

afskaffet, især da de to skoler ikke skal bo sammen. 

 

Denne lovændring vil man kigge på, når man alligevel skal ændre i 

Ungdomsudannelseslovgivningen, hvilket efter Anette Holts vurdering 

bliver inden for 2 - 3 år. 

 

Anette Holst oplyste endvidere, at Borgerrepræsentationen i Københavns 

Kommune bakker op om, at der skal laves en lovændring, således at 

skolerne adskilles. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

7. Helhedsrenovering og genhusning – til orientering 

Anette Holst oplyste, at der er to store sideløbende projekter: 

a. Helhedsrenovering på SAG, som mest består af byggetekniske 

forbedringer. Der startes i A-fløjen. Hovedformålet med 

moderniseringen er, at skabe mere fleksible 

undervisningsområder m.m. Bevillingen startede op med at være 

på 168.mill kr. til helhedsrenovering, men er kommet ned på 123. 

mill kr., idet der er sket fradrag til administration, pulje til 

uforudsete udgifter og rådgiver m.m. Der endes ud med at SAG 

har 14 mill kr. til moderniseringsdelen. Renoveringen går i gang i 

starten af november. 

b. Genhusning, folkeskolen skal bo sammen med Europaskolen 

på Carlsberg. Der arbejdes på, at så få børn som muligt skal 

pendle mellem Carlsberg og SAG. Dog skal 6. og 7 klasses 

pigerne have nogle timer i sang på SAG. Spisepauserne 
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ændres, således at der bliver spist i 3 hold. Flytningen af 

inventar m.m. sker fysik onsdag og torsdag i uge 44. Børnene 

starter på Carlsberg den 5. november. 

 

KWK oplyste, at der bliver udarbejdet et særskema, som også 

bliver kommunikeret ud til forældrene. 

 

Det holdes et informationsformøde for forældrene den 8. 

oktober, hvor der er 300 tilmeldte. 

 

Karsten Vestergaard spurgte, om der er taget højde for støj i 

forhold til sangundervisning på SAG. Hertil oplyste Anette Holst, 

at der ikke er nogen grund til bekymring, idet ikke sker 

renovering i den bygning, hvor de skal have undervisning. 

 

Dagmar Palsbro oplyste, at eleverne glæder sig meget til at 

skulle flytte på Carlsberg. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

  

8. Indsatsområder – til godkendelse 

Evaluering 2017/2018 

Martin Kristiansen uddelte den nyudarbejdede håndbog om Mindset som 

læringskultur på SAG på mødet. 

 

Nynne Dalå foreslog, at den også lægges på skolens hjemmeside. 

 

Til indsatsområdet Mindset forespurgte Anne Burkris, hvordan det sikres 

at det fortsat udvikles? Hertil svarede Martin Kristiansen, at der løbende 

arbejdes på konceptet, og at man på gymnasiesiden er i gang med at 

arbejde med de elever der har det vanskeligt med nogle fag/opgaver. 

 

Malene Wegener Knudsen oplyste, at folkeskolen også fortsat arbejder 

med det som er sat i gang. Det er nu en del af den daglige undervisning, 

og arbejder med at den feedback der gives også bruges til at understøtte 

eleverne. 

 

Anne Boukris fremførte, at hun ønsker, at der bliver foretaget en 

følgeforskning, så der er dokumentation. 

 

Anne Boukris foreslog at man kunne evt. benytte Center for 

ungdomsforskning / EVA. 
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Anette Holst oplyste, at eksamensresultaterne for folkeskolens 

afgangsprøver og studentereksamenen er blevet bedre i forhold til året 

før. 

 

Nynne Dalå henstillede til, at huske nye årgange på, hvordan man 

arbejder med Mindset. 

  

Til indsatsområdet Administration oplyste Mogens Halken, at man er i 

gang med at Implementeret et nyt optagelsessystem.  

 

Til indsatsområdet Kompentencecentret orienterede Malene Wegener 

Knudsen, at der er indgået flere samarbejdsaftaler, og der er stor glæde 

ved indhold og kvalitet.  

 

Indsatsområder 2018/2019 

Til indsatsområdet Helhedsrenovering orienterede Anette Holst, at 

Helhedsrenoverings fase 2 sker i B-bygningen og fase 3 i C-bygningen. 

Der arbejdes endvidere med at få supplereret midler via søgning til 

fonde. 

 

Til indsatsområdet Administrativ fællesskab med Europaskolen 

orienterede Hanne Mølgaard om at fællesskabet er blevet udvidet med 

rengøring og teknik.  

 

Til indsatsområdet Effektivisering af eksisterende arbejdsgange 

orienterede Hanne Mølgaard at det er nødvendigt at se på opgaverne, 

idet der ikke er blevet færre. Første skridt er, at der i november holdes et 

møde, hvor kontoret skal se på opgaver og på serviceniveauet. 

 

Der var stor tilslutning fra bestyrelsen til at få set på dette indsatsområde, 

og Karsten Vestergaard syntes, at det er en rigtig god måde at gøre det 

på. 

 

Til indsatsområdet Styrkelse af udskolingen oplyste Malene Wegener 

Knudsen, at man gerne vil ansætte en AKT-vejleder, som skal have 

fokus på udskolingen. Der har været opslag to gange uden resultat, og 

hvis man ikke kan få en ansat, at man ser på, hvordan man så skal 

prioritere indsatsen. 

 

Allen Severin bemærkede til folkeskolens indsatsområder, at der 

arbejdes med at afstemme forventninger i forhold opfyldelse af 

indsatsområderne. 

 



 

 

5 

Til indsatsområder Hørerlærerfaget i sang/-folkeskolen oplyste 

Mogens Halken, at man er ved at udarbejde lærerplaner. Lærerplanen 

kommer til godkendelse i SAG afdelingsbestyrelse. 

 

Nynne Dalå syntes det fungerer godt med den måde vi arbejder med 

indsatsområderne på. 

 

Nynne Dalå havde dog en ”OBS” til ledelsen i forhold til at have fokus på 

trivslen, herunder tænke i sammenhængskraften i personaletrivslen. 

 

Anette Holst bekræftede, at det er noget som der skal arbejdes med.  

 

Malene Wegener Knudsen supplerede med, at sammenhængskraften vil 

blive drøftet på et ledelsesseminar i december, herunder hvordan vi er en 

samlet organisation, når man ikke bor sammen, så der er 

opmærksomhed på opgaven. 

 

Bestyrelsen godkendte afrapporteringen af 2017/18 og de nye 

indsatsområder for 2018/19. 

 

8. Regnskabsopfølgning og justering af FO’s budget 2018 – til 

godkendelse 

 

Regnskabsopfølgning FO/SA, herunder justeret FO-budget 2018 

Hanne Mølgaard gennemgik forbruget og fremførte, at det ser pænt ud. 

 

Allan Severin fremførte, at det har været svært at gennemskue 

regnskaberne, efter kommunen har fået nyt økonomisystem. 

 

Hertil oplyste Anette Holst, at man har fået nedsat en gruppe for at se på, 

hvad der er særligt for SAG, så vi kan få et bedre værktøj til at styre 

økonomien. 

 

Regnskabsopfølgning GYM 

Hanne Mølgaard gennemgik forbruget og fremført at det også ser pænt 

ud.  

 

Edvard Pedersen fremførte, at det efter hans opfattelse ikke er særligt 

klogt at spare op. Vil heller bruge midlerne til flere medarbejdere, så der 

bliver god undervisning, og at der ikke skabes stress og mistrivsel. 

 

Anette Holst oplyste, at ledelsen er enige og at budgetterne er udarbejdet 

så pengene anvendes til undervisning m.m., men at der har været et 
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mindre forbrug på flere poster, og at man forsøger at forudse, hvilke 

udgifter der kommer.  

 

Bestyrelsen godkendte regnskabsopfølgningerne samt det justerede FO-

budget for 2018 med de ovenstående bemærkninger  

 

9. Den langsigtede økonomi for GYM i forlængelse af Finanslovsforslag 

2019 – til orientering 

Anette Holst orienterede om, at der i Finanslovsforslaget lægges op til at 

Omprioriteringsbidraget på 2 % årligt videreføres til og med 2022. Det giver  

samlet set den konsekvens, at gymnasiet i 2018 får 81.573 pr. elev, men at 

man i 2021 kun vil få 73.665 pr. elev, Det giver et ret stort fald i tilskuddet. 

 

Ledelsen tør god lægge sig fast på, at næste års undervisningsinterval bliver 

det samme som i skoleår 2018/2019 for gymnasielærerne. 

 

Nynne Dalå opfordrede til, at videreformidler følgende video fra YouTube: 

https://m.youtube.com/watch?v=LRM3b9-8YoI 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

10. Gymnasiet 

Status på gymnasiestart m.m. – til orientering 

Martin Kristiansen orienterede om, at der er 226 elever i 1. g. og at det er 

hvad der må være. Det er gået rigtig godt. Den 4. oktober har eleverne valgt 

studieretning håber på at det går lige så godt som sidste år. 

 

Martin Kristiansen oplyste, at det sidste skoleår gik mindre godt med 

overgangen fra grundforløb til studieretningsforløb. Derfor har man i år sat 

særlig fokus på det ved i uge 46 at sende alle elever til Berlin med deres nye 

klasser. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Studieretninger og kapacitet 2019/20 – til godkendelse 

Martin Kristiansen indstillede til bestyrelsen, at kapaciteten fastholdes som 

sidste skoleår, og at det bliver de samme 8 studieretninger som sidste 

skoleår. 

 

 Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. 

  

https://m.youtube.com/watch?v=LRM3b9-8YoI
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11. Folkeskolen 

11.1. Digital dannelse – til orientering 

Malene Wegener Knudsen orienterede om, at lærerne har taget 

godt i mod planerne for arbejdet med digital dannelse. 

Mediepatruljen har været på besøg, og det var til stor begejstring. 

Endvidere holdes der en workshop for forældrene den 30. oktober.  

 

Anne Boukris fremførte, at hendes oplevelse af den snak og det 

som blev aftalt og efterlevet i hendes barns klasse blev overtrumfet 

af foredragsholderens oplæg. 

 

Det blev oplyst, at oplægsholderen ikke har opfordret til at ændre 

noget af det som er blevet drøftet og aftalt i klasserne, men Malene 

Wegener Knudsen vil tage hendes oplevelse med tilbage til teamet. 

 

Karsten Vestergaard fremførte, at fremtiden ligger i at man bliver 

fortrolig med de digitale værktøjer. Han anbefalede, at det holdes 

ved lige som en aktiv del af et fag. 

 

Nynne Dalå opfordrede til, at der sker en evaluering på området. 

  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

11.2. Referat fra forældreudvalg 15. maj 2018 – til orientering 

Der blev orienteret fra mødet i forældreudvalget. 

 

11.3. Kontaktforældre 

Malene Wegener Knudsen oplyste, at der er indkaldt til dialogmøde 

i forældreudvalget den 7. november på Carlsberg, hvor man vil se 

på om der skal ske en justering af kontaktforældreordningen. 

 

12. Nyt fra elevrådene 

Dagmar Palsbro orienterede om, at de har haft første møde i elevrådet. Der 

var et ønske om at der kan holdes en elevfest.  

På deres møde har de også talt om, hvordan man kan reklamere mere for 

Trivselsløbet, fx på fællessamlingerne. 

 

Nynne Dalå syntes det er en god idet med afholdelse af en elevfest for 

folkeskoleeleverne. 

Anette Holst var åben for at undersøge om elevfesten kan holdes på 

Europaskolen. 
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13. Evt. 

 

Næste møde bliver den 13. december for både Campus- og SAG 

afdelingsbestyrelse. 


