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Referat fra ordinært  

Campus bestyrelsesmøde 
Sankt Annæ Gymnasium 

 

Dato: 29. oktober 2015 

Tid: 18.30-20.00 

Sted: Europaskolen 

Mødedeltagere: Jens Kramer Mikkelsen, Jonas Christoffersen, Kasper Johansen, Nynne 
Dalå, Caroline Warner, Rasmus Hornecker, Otto Tramontana (i stedet for 
Johan Lehtonen), Dagmar Jónasdottir, Edward Pedersen, Allan Severin, 
Connie Mikkelsen, Anette Holst 

Gæster: Hanne Schmidt 

Afbud:  Marianne Zibrandtsen, Elsebeth Aller og hendes suppleant og Lone 
Wiggers 

Referent: Liv Gunnarsen 

 

 
Dagsorden: 

1. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig for hinanden.  

 
2. Dagsordenen blev godkendt. 

 
3. Referatet fra bestyrelsesmøde den 12. maj 2015 blev godkendt. 

 

4. Meddelelser v/Anette Holst 
Anette Holst orienterede om: 

 
Eleverne på Sankt Annæ Gymnasium havde 29. oktober organiseret 
undervisningsblokade på grund af de, i forbindelse med finansloven, bebudede 
nedskæringer på uddannelsesområdet, som blandt andet rammer gymnasierne. Hun 
vil orientere om besparelserne under pkt. 7. 

 
Sankt Annæ afholdt den 9. oktober et Trivselsløb for både folkeskole og gymnasium. 
Løbet gik godt. I forbindelse med løbet kunne forældre og andre sponsorere for antal 
løbede kilometer og der var rigtig mange, der sponsorerede. 

   
Processen omkring en ny bygning på Carslbergrunden til Europaskolen er i gang. 
Beslutningen bliver taget i november. 

 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
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5. Præsentation af nye Logo’er 
Anette Holst præsenterer nye logoer for Sankt Annæ og for Europaskolen.  
I Sankt Annæs logo udgår den latinske tekst. Europaskolen får et helt nyt logo, som 
passer bedre med Sankt Annæs logo. Og sangskolen beholder det gamle logo.  

 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

6. Europaskolens strategiske indsatsområder  
Hanne Schmidt præsenterede Europaskolens fem strategiske indsatsområder for 
skoleåret 205/16 for Campus bestyrelsen: 

1. European School Identity - Values and traditions 
2. European school Identity - Staff knowledge of the European School System 

and cooperation between language sections. 
3. European School Identity - External communication 
4. Development of the teachers professional competences - Visible learning 
5. To challenge all students to the best of their ability - ICT 

 
Hanne Schmidt beskrev i korte træk baggrunden og handleplan for de fem 
indsatsområder.  

 
Kasper Johansen spurgte til indsatsområdet omkring synlig læring og om der var 
ekstern finansiering.  
Hanne Schmidt informerede at skolen - da de ikke kunne deltage i Københavns 
Kommunes sommerskole - har fået midler til at lave et projekt selv, hvor Metropol 
bidrager med in-service training og supervision. 
Jonas Christoffersen tilføjede at Europaskolens bestyrelse netop havde haft et godt 
møde, hvor de fra forældre og medarbejdere hørte, at det gik godt på skolen. 

 
Rasmus Hornecker, lærerrepræsentant fra Europaskolen, uddybede at de i 
lærerkollegiet har mange forskellige tilgange, både pædagogisk og fagligt, hvilket 
afføder mange gode diskussioner og inspiration.  

 
Caroline Warner, forældrerepræsentant fra Europaskolen, supplerede og fortalte at 
forældrene oplever, at børnene synes det er et godt sted at være. Samtidig kan man 
mærke at det er andet år og der kommer mere ro på mange ting.  

 
Bestyrelsen sagde tak for orienteringen.  

 

7. Elevernes ferieplan 2016/17 blev vedtaget.  

 

8. Besparelser i forhold til Budget 2016. 
 Københavns Kommune 
 Undervisningsministeriet 

 
Anette Holst orienterede om besparelser i forhold til Budget 2016: 

 
Københavns kommune: 

 Kommunen har i budget 2016 afsat 7,2 mill. til genhusning af Europaskolen. 
Genhusningen kommer formentlig til at blive nogle pavilloner på en grund ude 
i Sydhavnen 
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 Sangskolen skal spare ½ mill kr. med fuld virkning i 2018, hvoraf de 250.000 
kr. allerede skal spares i 2016. Besparelsen bliver fordelt med halvdelen på 
administrationen og halvdelen på tilsyn og på sanglærernes arbejdstid. I 
forhold til besparelserne på administrationen er der blevet hyret en ekstern 
konsulent, som skal udarbejde en analyse af de administrative opgaver. 

 
Undervisningsministeriet: 

 Ifølge forslaget til finanslov skal gymnasiet spare 2 % årligt over 4 år. For 
Sankt Annæ vil det sige 1 million om året i 4 år, altså 4 millioner i alt. Og 
besparelserne har effekt allerede fra 2016, hvilket vil sige at det starter 1. 
januar og derfor også vil ramme allerede igangsatte aktiviteter og planer.  

o Anette sagde, at det endnu ikke var fastlagt hvordan besparelserne 
skal opnås, men at det vil komme til at kunne mærkes. Der vil være 
arrangementer eller aktiviteter som SAG har nu i gymnasiet, som det 
ikke vil være muligt at opretholde. 
Vi går nu i gang med at diskutere besparelserne i diverse fora med 
personale og elever.  

 
Jens Kramer kommenterede at besparelserne er generelle for alle gymnasier, men at 
de skal være opmærksomme på om der kan opstå en særlig situation for Sankt 
Annæ, i forhold til at skolen er det eneste kommunale gymnasium.   

 
Kasper Johansen spørger, om der er mulighed for at søge om at blive kompetence 
skole og hente nogle midler til skolen via dette.  
Anette informerede at skolen overvejer at søge.  

 

 
Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning. 

 

9. Folkeskolereformen – version 2.0 på SAG 

 
Bestyrelsen har haft mulighed for at læse skolens nyhedsbrev til orientering og Anette 
Holst åbnede for spørgsmål eller kommentarer. 

 
Anette fortalte at UU er lidt svært at organisere pga. komplekse skemaer, hvor drengene 
og pigerne f.eks. er opdelt til kor aktiviteter.  
Anette fortalte at skolen afprøver F dage i udskolingen hver torsdag året igennem. F 
dagene skal skabe større fleksibilitet og give bedre forudsætninger for f.eks. åben skole.  

 
Otto Tramontana fortalte at F dagene var en god oplevelse. Eleverne havde oplevet 
forskellige arrangementer og blandt andet været på museum.  

 
Nynne Dalå fortalte at hendes søn også havde en god oplevelse med F dagene. 

 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

10. Kapacitet og studieregninger i gymnasiet – beslutning i afd. bestyrelsen  

 
Udvidelse af kapacitet: 
Anette Holst orienterede om afdelingsbestyrelsens beslutning om at udvide gymnasiets 
kapacitet med et 8. spor fra skoleåret 2016/17. 
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Skolen har gennem mange år haft flere kvalificerede ansøgere end de har kunnet optage 
i gymnasiet. Et ekstra spor vil betyde en bedre udnyttelse af skolens ressourcer (fx i 
forbindelse med valghold, hvor vi nu har en del små hold). Samlet set forventer de, at en 
ekstra klasse vil bidrage positivt til gymnasiets økonomi.  

 
Desuden er kapaciteten i København på gymnasieområdet for lav. Ved at hæve 
kapaciteten på Sankt Annæ Gymnasium kan vi være med til at afhjælpe et generelt 
problem i hovedstadsområdet. 

 
Skolen har udarbejdet en lokale analyse, som viser, at der i de første 2 år efter en 
udvidelse til 8 klasser ikke vil være problemer med at huse de ekstra elever. Herefter 
begynder der at komme pres på lokaler og fællesområder, og der vil blive behov for at 
finde alternative løsninger. 

 
Jens Kramer fortalte, at kommunen er informeret om beslutningen.  

 
I forlængelse af dette udspandt der sig en længere diskussion om gymnasiets vilkår som 
kommunalt gymnasium. 

 
Jens Kramer udtrykte ønske om, at der i samarbejde med kommunen skulle udarbejdes 
en analyse af gymnasiets vilkår og hvordan man kan give gymnasiet mulighed for bl.a. at 
lave bygningsmæssige udvidelser og moderniseringer på linje med landets øvrige 
gymnasier. Bestyrelsen har ikke de samme kompetencer som de selvejende gymnasiers 
bestyrelser.  

 
Jonas Christoffersen stillede spørgsmålstegn ved timingen i dette i forhold til visionen om 
samlokalisering på Carlsberg. Han ønskede, at der blev udarbejdet en analyse og 
strategi for de forskellige scenarier.  

 
Der blev fra flere bestyrelsesmedlemmer udtrykt frustration over, at det er svært at agere 
strategisk når fremtiden for samlokaliseringen på Carlsberg er usikker.  
Forskellige strategier blev drøftet i forhold til hvordan vi får politikerne i tale, så der kan 
træffes en beslutning, der sikrer begge skoler et godt fremtidsperspektiv og sikrer at 
SAG får tidssvarende bygninger og den nødvendige kapacitet.  

 

Studieretninger:  
Anette Holst informerede om afdelingsbestyrelsens beslutning om at ændre en af 
gymnasiets studieretninger, som nu får navnet “Musik +”. Studieretningen vil indeholde 
Musik A, Engelsk A/Matematik A og samfundsfag B og erstatte en anden studieretning 
med fagene Engelsk A, Spansk A og Musik A. Ideen med den nye studieretning er 
blandt andet at samle MGK eleverne i én klasse.  
Navnene på studieretningerne er også blevet ensrettet med det formål at signalere så 
ydelig som muligt, hvad studieretningerne arbejder med. 

 
Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.  

 

11. Evt. 

Kasper Johansen fortalte at han ikke vil være så meget til rådighed næste kalenderår, da 
han har orlov fra sit arbejde og planlægger at være i udlandet.  


