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Referat fra ordinært  
SAG Afdelings- og 

Campusbestyrelsesmøde  
Sankt Annæ Gymnasium  

Dato:  7. december 2017  

Tid:  16.30 – 18.30 

Sted:  Lærerværelset 

Mødedeltagere: Jens Kramer Mikkelsen, Hanne Løngreen, Jonas 

Christoffersen, Peter Langdal, Marianne Zibrandtsen, 

Elsebeth Aller, Nynne Dalå, Arne Holm, Caroline 

Warner, Rasmus Hornecker, Edward Pedersen, Allan 

Severin, Connie Mikkelsen, Anette Holst 

Afbud: Anne Boukris, Alfred Krøgholt, Birk Siler Breinholdt, 

Siri Jakobsen 

Gæster: Merete Emcken, Hanne Mølgaard, Martin Kristiansen, 

Mogens Halken, Hanne Schmidt 

Referent:  Martin Kristiansen 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

1.1. Bilag – dagsorden 

 

Godkendt 

 

 

2. Referater til godkendelse  

2.1. Bilag – Campusbestyrelsens - referat fra strategiseminarets fællesdel 

18. maj 2017 

2.2.  Bilag – Referat fra SAG Afd. bestyrelsesmøde 12. september 2017 

 

Godkendt 
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3. Meddelelser v/Anette Holst 

3.1. Helhedsrenovering på Sankt Annæ Gymnasium 

3.2. Administrative fællesskaber 

3.3. valg til skolebestyrelsen i foråret 2018 

 

Anette Holst orienterede om Helhedsrenoveringsprojektet. Skolen har haft et 

indledende møde med BUF, Københavns Ejendomme og Byggeri København. 

Det er efter mødet blevet afklaret, at renoveringen skal gennemføres via 

TRUST, men de har travlt. Der foreligger derfor ikke endnu ikke en tidsplan. 

 

Helhedsrenoveringen og kapacitetsudvidelsen på gymnasiet tænkes sammen. 

 

Genhusning: Vi har brug for ekstra kapacitet til sommer til gymnasiet. 

Europaskolen står klar oktober 2018. Måske kan vi løse gymnasiets 

kapacitetsbehov ad den vej. De to formænd har skrevet et brev til direktionen for 

BUF for at fremme den sag. Brevet forventes sendt i morgen. Bestyrelsen fik 

lejlighed til at læse brevet og der blev nikket til indholdet. 

 

Administrative fællesskaber: I Københavns kommunes budget for 2018 har man 

planer om at spare på administrationen ved at indføre administrative 

fællesskaber. Vi indgår ikke i planerne om de administrative fællesskaber, men 

skal alligevel have den besparelse som kommunen planlægger. Det vides endnu 

ikke hvor stor besparelsen bliver.  

 

Bestyrelsen udtrykker stor undren overfor denne udmelding fra kommunen. 

Bestyrelsen agter at anfægte kommunens udmelding i forsøget på at modvirke 

beslutningen. Bestyrelsen bemyndiger formandsskabet til at henvende sig til 

kommunen med henblik på at modarbejde beslutningen.  

 

Der er valg til bestyrelsen i løbet af foråret. Vi kender endnu ikke procesplanen 

for valget.  

 

Der er kommet ny skoleborgmester, Jesper Christensen, som kunne inviteres på 

besøg til et kommende campusbestyrelsesmøde sammen med Tobias Stax. 

 

Bestyrelsen tog i øvrigt meddelelserne til efterretning. 

 

 

4. Gymnasiets budget 2018 - til indstilling om godkendelse til 

Campusbestyrelsen 

4.1.  Bilag - Gymnasiets budget 2018 

 

Hanne Mølgaard fremlagde hovedpunkterne i budget 2018. Budget er lavet ud 

fra de forudsætninger vi har nu – og derfor ud fra finanslovsforslaget, idet der 
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ikke er vedtaget en endelig finanslov. Der budgetteres med optag af 8 klasser – 

heraf 1 MGK.  

 

Frafald: der budgetteres med et større frafald end tidligere, men dog lidt mindre 

end det reelle frafrald i 2017. Samtidig afsætter vi en pulje i budgettet til særlige 

tiltag for at fremme fastholdelse. 

 

Lønudgifter er fremskrevet med 2%. Driftsudgifter fremskrevet med 1% 

 

Kommunens nye regnskabssystem betyder desværre færre muligheder for at 

specificere udgifter på konti. 

 

Bygningsudgifter var i 2017 ekstraordinært reducerede for at imødekomme 

besparelser. Der er afsat flere midler til bygningsområdet i 2018 for at bringe 

området tilbage til niveauet fra før den ekstraordinære reduktion i 2017. 

 

Løn og administration: der er sket nogle omkonteringer som følge af det nye 

regnskabssystem. SAG har tidligere stået for lønarbejdet for ESCPH, men der er 

nu ansat en medarbejder, hvorfor der ikke længere sker en mellemregning 

mellem de to skoler. 

 

Anette Holst supplerede med at tilføje, at vi følger den plan for besparelser på 

skolen, som blev lagt for 3 år siden. Planen omfatter samlet set besparelser på 

alle områder – herunder også undervisningens gennemførelse. Som en 

konsekvens af planen må den enkelte lærer i gymnasiet forvente at skulle 

undervise ca. 75 timer mere om året i 2018-19 sammenlignet med før 2016. 

 

Edward Pedersen foreslog, at der skulle ske en omfordeling af midlerne på 

budgettet, således at der blev taget midler fra indvendig vedligeholdelse af 

bygningen til lærerløn, således at planen for besparelser udskydes. Ligeledes 

fremsatte Edward Pedersens det synspunkt, at pengene skal bruges til 

undervisning og ikke til opsparing. 

 

Bestyrelsen drøftede det fremsatte ændringsforslag. Budgetforslaget har været 

drøftet på MED-udvalgsmøde, hvor Edward Pedersen også har ytret sine 

synspunkter. I forlængelse af MED-mødet blev der flyttet 150.000,- fra 

bygningsområdet til fastholdelsesinitiativer – penge som blandt andet kan 

bruges på lærerløn. 

 

Bestyrelsen finder ikke anledning til at ændre på det fremsatte budgetforslag. 

 

Bestyrelsen godkendte det fremlagte budgetforslag. 
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5. MGK budget 2018 - til orientering 

5.1.  Bilag - Indledning til MGK budget 2018 

5.2.  Bilag - MGK budget 2018 

 

Mogens Halken orienterede om budgettet for MGK. Budgettet i 2018 er 

opskrevet fordi vi optager flere elever end i 2017. Budgettet er godkendt af 

Kulturstyrelsen. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

6. Europaskolen – orientering til Campusbestyrelsen 

6.1. Orientering om politisk vedtagelse vedrørende 3. sprogsektion – 

optagelseskriterier samt skoleårets længde 

6.2. Audit 

6.3. Carlsberg 

 

Anette Holst orienterede om den 3. sprogsektion, som bliver fransk. Fransk 

udbydes fra august 2019. 

 

Optagelseskriterierne er blevet revideret, således at søskende har forrang 

indenfor hver kategori.  

 

Skoleårets længde: det almindelige europaskolesystem opererer kun med 180 

skoledage, hvor Københavns kommune opererer med 200 dage. Vi har søgt om 

en tilpasning, hvor skoleårets længde ender på 190 dage. 

 

Hanne Schmidt orienterede om Audit, som gennemføres umiddelbart inden jul af 

3 inspektorer fra europaskolesystemet som skal lave en grundig gennemgang af 

skolen. Vi har lavet en stor forberedelse med en selvevaluering. De 3 

inspektorer laver en rapport, som danner basis for fornyelse af vores 

akkreditering. 

 

Vi har netop ansat en ny Head of Departement for Secondary. Mette Sofie 

Skærlund Wiuff, som tidligere har været ansat på europaskolen i Bruxelles. 

 

Carlsberg: arbejdsgrupper med lærere fra ESCPH og SAG er i gang med at 

indrette bygningerne, således at vi tænkt didaktik, møblering mv på en god 

måde. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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7. Årshjul for SAG afdelingsbestyrelses arbejde – til godkendelse i SAG 

afdelingsbestyrelse 

7.1. Bilag – Årshjul i udkast 

 

Årshjulet er fremkommet som et ønske på baggrund af vores strategigruppe og 

er tænkt som et arbejdsredskab og en huskeliste for bestyrelsens arbejde. 

 

Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med årshjulet, som er et godt redskab til det 

videre arbejde. I en kommende udgave kan det udvides med sangskole-

orientering årligt og trivselsmålinger i gymnasiet. 

 

 

8. Kommunikation mellem SAG afdelingsbestyrelse og forældre - til 

drøftelse 

 

Punktet er sat på dagsordenen på foranledning af Anne Boukris, som desværre 

ikke var til stede.  

 

Referaterne fra bestyrelsens møder kommer på hjemmesiden. Umiddelbart er 

der på baggrund af dagens drøftelse ikke behov for at udvide 

informationsstrømmen. Især i folkeskolen kommunikeres der meget mellem 

skole og forældre. 

 

Bestyrelsen konkluderer, at punktet nu har været drøftet i bestyrelsen og der er 

ikke behov for yderligere tiltag på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen ønsker, at 

tage punktet op igen ved relevant lejlighed. 

 

 

9. Folkeskolen – til orientering 

9.1. Kvalitetsrapport 2018 

9.1.1.  Bilag – Kvalitetsrapport 

9.2. Skolebørnsundersøgelsen 2018 

9.2.1.  Bilag - Skolebørnsundersøgelsen 2018 

9.3. Kontaktforældremøde 10. januar 

9.3.1. Bilag – Referat fra forældreunderudvalg 10. oktober 2017 

 

Merete Emcken orienterede om kvalitetsrapporten, som generelt er pæn. Der er 

faldende fravær både på elevside og på medarbejderside. Dog indeholder 

rapporten et obs-punkt omkring faglig sparring 

 

Der er et fald i karakteren for skriftlig dansk ved afgangsprøven i 2017. Vi 

arbejder i øjeblikket med at undersøge årsagerne. 
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Allan Severin: Fald i skriftlig fremstilling ikke så slemt over 2 år. Opgaveretning 

er svært at nå for udskolingslærerne.  

 

Bestyrelsen udtrykker ros for en flot rapport og en fin rapportering overfor 

bestyrelsen. Der er enighed om at lærerne kan få faglig sparring og at 

vejlederrollen er under udvikling. 

 

I trivselsmålingen er der et godt resultat på samarbejdet mellem lærere og 

nærmeste leder. 

 

Skolebørnsundersøgelse 

SDU vil gerne lave en undersøgelse af sundheden i 5., 7. og 9. Klasse. 

Undersøgelsen er blevet godt modtaget af elever og kontaktforældre. 

 

Kontaktforældremøde 

Merete Emcken orienterede om seneste kontaktforældremøde samt om det 

kommende møde. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

10. Gymnasiet – til orientering 

10.1. Evalueringer af det nye grundforløb og valg af studieretninger 

10.2. Orientering om studieretning med drama A 

10.2.1. Bilag – UVM’s svar på ansøgning af 30. oktober 2017 

 

 

Martin Kristiansen orienterede om elevernes valg af studieretning og 

evalueringen af det nye grundforløb. Gymnasiet har næsten kunnet 

imødekomme alle studieretningsønsker, således at kun 4 elever har fået deres 

2. prioritet og alle andre deres 1. prioritet. Elevernes ønsker peger i retning af lidt 

mere musik og sprog – og så til gengæld lidt mindre samfundsfag og science. 

 

Evalueringen af grundforløbet tyder på, at det har fungeret efter hensigten: 

nemlig som afklaringsforløb op til studieretningsvalget. Eleverne har været glade 

for den sociale forankring på skolen som er opstået gennem grundforløbet, og 

kun få elever har efter studieretningsvalget ønsket et omvalg.  

 

En lille bekymring kan rejses i forhold til den faglige forankring fra grundforløb 

over i studieretningsforløb, hvor gymnasiet næste år vil arbejde på at sikre, at 

overgangen bliver endnu bedre end i år. 

 

Lokal studieretning: Undervisningsministeriet har meddelt os lov til at oprette en 

lokal studieretning med Musik A og forsøgsfaget Dramatik A med optag over de 
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næste 3 skoleår. Vi bliver den eneste skole i landet med denne studieretning og 

den anden skole i landet (ud over Morsø Gymnasium) som har Dramatik A. 

 

Bestyrelsen tog orientering til efterretning. 

 

 

11. Nyt fra elevrådene 

 

Intet af referere 

 

12. Evt. 

 

Arne Holm: Lærernes dag blev fejret den 5. oktober. Dagen bør også fejres 

næste år. 

Mogens Halken: Vilkårene for sang og musik bør drøftes i bestyrelsen. 

 

 

 


