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Referat fra ordinært Afdelingsbestyrelsesmøde 
Sankt Annæ Gymnasium 

Dato:  7. september 2016 

Tid:  16.30 – 18.00 

Sted:  Lærerværelset 

Mødedeltagere: Jens Kramer Mikkelsen, Hanne Løngreen, Peter Langdal, Elsebeth 

Aller, Nynne Dalå, Arne Holm, Edward Pedersen, Allan Severin, Connie 

Mikkelsen, Anette Holst  

Gæster: Hanne Mølgaard, Martin Kristiansen, Mogens Halken 

Afbud:  Anne Boukris, Ella Wiberg og Sif Schønheyder 

Referent:  Helen Pedersen 

 

Referat: 

0. Præsentation af nye medlemmer 

AH oplyste, at gymnasiets elevråd bliver repræsenteret ved Ella Wiberg, og folkeskolens store 

elevråd ved Sif Schønheyder fra 7.u. Eleverne deltog ikke i mødet. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

2. Referat fra den 2. juni 2016 – til godkendelse 

Bestyrelsen godkendte referatet. 

 

3. Meddelelser v/Anette Holst 

3.1.   Faktaark om SAG – sendes sammen med referatet. 

Martin Kristiansen omdelte et faktaark og oplyste, at SAG’s eksamensresultater på 

8,3 i 2015 ligger over landsgennemsnittet på 7,2. I 2016 lå SAG’s på 8,6. 

 

Gennemførelseprocenten på SAG lå i 2015 på 90,3 %, og i 2016 på 92,3 %, så SAG 

ligger ganske pænt sammenlignet med landsgennemsnittet, som er på ca. 84 %. 

 

Elevernes karaktergennemsnit ved skolestart på SAG lå i 2014 på 9,2, hvor 

landsgennemsnittet var på 8,0. Det samme gælder for karaktergennemsnittet. 

 

Anette Holst oplyste dog, at der er plads til forbedringer. 

 

Jens Kramer oplyste, at det er nyttige tal og takkede for gennemgangen. 
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3.2 Arbejdsgruppe vedr. gymnasiets vilkår 

Anette Holst oplyste, at man er kommet et lille skridt videre i forhold til 

bygningsudvidelsen, idet der er givet grønt lys til at låne med en løbetid på 10 år.  

Ministeriet har ingen indsigelser imod, at SAG afdrager på lån til bygninger af det 

statslige taksameter. 

Det næste er, at der skal ses på hvilke funktioner den nye bygning skal rumme. 

 

Edward Pedersen opfordrede til, at fremtidige studieretning også tænkes ind. 

 

3.3  Årsskrift 2016/17 - http://sag.dk/news/nyt-aarsskrift/ 

Anette Holst reklamerede for det nye årsskrift. 

 Bestyrelsen havde stor ros til den nye form. 

 

3.4 Anette Holte meddelte, at i Finanslov 2017 skal der spares yderligere 2 % plus der 

tages i alt 2 % på fællestaksameteret til kontorhold og administration, under dække af 

de statslige indkøbsaftaler. 

Samtidig oplyste Anette Holst, at Pia Allerslev kommer på besøg 19. september. 

Nynne Dalå spurgte om SAG’s flytning til Carlsberg er død? 

Hertil svarede Jens Kramer Mikkelsen, at der ikke er noget i pipelinen om Carlsberg 

om det modsatte 

 

Elsebeth Aller fremførte, at man må forvente, at der kommer et endeligt svar om det 

bliver til noget eller ej, og så må andet skridt være at finde ud af, hvad det næste 

skridt skal være. 

 

Bestyrelsen drøftede herefter, hvordan man kan forholde sig i forhold til afklaring af 

om Carlsberg bliver en realitet eller ej. 

 

Elsebeth Aller foreslog, at tage det op til efteråret i Campus-regi. 

 

4. Indsatsområder – til orientering 

4.1.   Evaluering af indsatsområder for SAG 2015/16 

Anette Holst gennemgik kort evalueringerne for de forskellige områder. 

Nynne Dalå fremførte, at hun er vild med elevernes udtalelser om Mindset og glæder 

sig til, at det kommer til at foregå i folkeskolen, og spurgte til, hvad med lærerne 

syntes? 

Martin Kristiansen oplyste, at lærerne er glade for Mindset, som giver en rigtig god 

undervisning.  

  

http://sag.dk/news/nyt-aarsskrift/
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4.2.   Indsatsområder 2016/17 

Anette Holst gennemgik kort indsatsområderne. 

 

Mogens Halken supplerede med, at SAG har fået 2 konkrete bestillinger til 

kompetencecentret. Tages op på næste møde. 

  

Bestyrelsen tog evaluering og de nye indsatsområder til efterretning. 

 

5. Forslag til vision for SAG – drøftelse af den videre proces 

Anette Holst orienterede om, at det er første bud, og at det har været præsenteret for 

medarbejderne både på SAG og ESCPH. 

Der er nu nedsat en lille arbejdsgruppe, som har repræsentanter for både gymnasium, 

folkeskole, sangafdeling og europaskole. 

Hvis nogen fra bestyrelsen har nogle input, er man velkommen til at sende en mail til 

ah@sag.dk. 

Bestyrelsen syntes det var et godt første bud. 

 

6. Sidste års og kommende trivselsarrangementer 2016/17 – til orientering 

Anette Holst orienterede om, at man sidste skoleår afprøvede 3 forskellige 

trivselsarrangementer, og at der har været en evaluering, som har vist at der er nogle 

forbedrings potentialer. 

I år gentages trivselsløbet, 14. oktober, med sponsortanken, men konceptet ændres således, 

at der på Intra vil der ligge et skema, eleverne kan bruge, men der skal ikke afleveres noget 

med, hvor meget der er blevet sponsoreret. Børnene får et diplom med antal løbet km og 

sponsoreringen bliver anonym. Der vil være og Syng Sammen Aften 27. april 2017, og så vil 

det senere blive besluttet, hvilke trivselsarrangementer der skal holdes fremadrettet. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 

7. Regnskabsopfølgning pr. juli 2016 – til orientering 

7.1. og 7.2 Regnskabsopfølgning FO/SA og GY 

HMG gennemgik regnskaberne, og oplyste at det ser fornuftigt ud. 

 

Bestyrelsen takkede for redegørelsen og tog regnskabsopfølgningerne det til efterretning 

 

8. Folkeskolen 

8.1. Kostpris på hytteture – til beslutning 

 Det indstilles, at den kostpris forældrene betaler pr. dag for hytteture og lejrskoler 

pr. 1.oktober 2016 forhøjes fra 50 kr. til 70 kr. 

ME forklarede, at Ebbe Munk fra drengekoret har forespurgt, om beløbet kan 

blive reguleret til 70 kr. pr. dag. Det kan oplyses, at forbrugerrådet opererer med 

69 kr. pr. dag. 

Der udspandt sig en drøftelse af om det var nødvendigt, at regulere beløbet. 

mailto:ah@sag.dk
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Nynne Dalå fremførte, at det er vigtigt at gøre opmærksom på muligheden for at 

søge tilskud til ture hos Trivselsfonden. 

Bestyrelsen besluttede, at der kan opkræves op til max 70 kr. 

9. Gymnasiet 

9.1. Foreløbig orientering om ny gymnasiereform – til drøftelse 

nette Holst gennemgik slides som viser, hvordan det ser ud lige nu vedrørende den nye 

reform. Slides vedhæftes referatet. Elsebeth Aller vil gerne høre gymnasiets elevråds 

betragtninger, idet de har finger på pulsen i forhold til de unge. 

 

9.2. Kapacitetsfastsættelse for skoleåret 2017/18 – til beslutning 

Martin Kristiansen oplyste, at skolen indstiller, at gymnasiet fastholder kapaciteten på 8 

spor, svarende til 224 elever i skoleåret 2017-18. 

Edward Pedersen udtrykte bekymring for, om søgeantallet vil falde i forhold til nye 

studieregninger, men dog optimist. 

Bestyrelsen tog beslutningen til efterretning 

9.3. Dispensationsansøgning til UVM om studieretninger 

Anette Holst oplyste, at SAG vil sende en dispensationsansøgning til udbud af 

musikdramatisk studieretning. (Er sendt til ministeriet den 22. september).  

 

10. Orientering 

 Nyt fra elevrådene 

 Intet til dette punkt. 

 

11. Evt. 

Mogens Halken oplyste, at rammeaftalen med Kunstrådet vedrørende MGK udløber 31. 

december 2016, og at der er indsendt forslag til ny, herunder udvidelse af MGK. Vil komme på 

bestyrelsesmøde når kontrakten skal besluttes. 


