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Referat fra konstituerende Campusbestyrelsesmøde 

Sankt Annæ Gymnasium 

onsdag den 29. oktober 2014 

Mødedeltagere: Jens Kramer Mikkelsen, Marianne Zibrandtsen, Kasper Johansen, Jonas 

Christoffersen, Nynne Dalå, Elsebeth Aller, Peter Schaldemose, Peter 

Rosenkjær, Allan Severin, Sanne Vestager, Anette Holst 

Ikke til stede: Oliver Harthimmer, 9U 

Referent: Helen Pedersen 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Anette Holst orienterede om organiseringen i forhold til de nye vedtægter, og at dette møde er et 

konstituerende møde, hvor der skal vælges en formand og en næstformand blandt de eksterne 

medlemmer, og af hensyn til kontinuiteten imellem de to afdelingsbestyrelser for Sankt Annæ 

Gymnasium og Europaskolen forslås det, at Jens Kramer Mikkelsen vælges som formand idet det 

forventes, at han bliver valgt som formand for Afdelingsbestyrelsen for Sankt Annæ Gymnasium 

(blev valgt) og Jonas Christoffersen som næstformand, idet han forventes valgt som formand for 

Europaskolen.  

Med hensyn til hvem, der skal udpeges til forretningsudvalget, skal de forældrevalgte finde ud af, 

hvem der indtræder. 

Forretningsudvalget består foruden af et forældrevalgt medlem af formand og næstformand. 

Jens Kramer Mikkelsen og Jonas Christoffersen takkede for valget, hvorefter Jens Kramer 

Mikkelsen overtog styring af mødet. 

Peter Rosenkjær spurgte i forhold til sammensætningen af Campusbestyrelsen, om der kan blive 

tale om inhabilitet i forhold til, at Marianne Zibrandtsen kommer fra et konkurrerende gymnasium? 

Hertil svarede Marianne Zibrandtsen, at hun ikke ser noget problem, og at hun godt ved, hvornår 

hun skal erklære sig inhabil. 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Konstituering af Campusbestyrelsen, jfr. ny organisation pr. 1. august  

Se pkt. 1 
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3. Forretningsorden for Campusbestyrelsen 

Til beslutning samt indstilling om evaluering af forretningsordenen ved første 

Campusbestyrelsesmøde i næste skoleår 2015/16 

Anette Holst orienterede om, at der er gjort store bestræbelser på at skitsere, hvilke 

kompetenceområder der behandles i henholdsvis Campusbestyrelsen og Afdelingsbestyrelsen 

for Sankt Annæ Gymnasium. 

 

Forretningsordenen blev gennemgået og bestyrelsen havde nogle rettelser. Campusbestyrelsen 

vedtog herefter forretningsorden med rettelserne. 

 

Det er Jens Kramer Mikkelsen og Jonas Christoffersen, som skal skrive under på 

forretningsordenen. 

 

4. Datoforslag til møder i Campusbestyrelsen 2014/15 – til beslutning 

Anette Holst oplyste, at der lægges op til, at der holdes 4 møder i Campusbestyrelsen, og at der 

forud for mødet den 4. december 2014 holdes møde i Afdelingsbestyrelsen for Sankt Annæ 

Gymnasium og forud for mødet dem 16. marts holdes møde i Afdelingsbestyrelsen for 

European School Copenhagen. Disse møder holdes kl. 16.30 – 17.30. 

 

Onsdag den 25. februar er en alternativ dato, hvis det skulle være nødvendig. 

 

Møderne i Campusbestyrelsen tilstræbes holdt i tidsrummet kl. 18 – 20. 

 

5. Orientering 

Kvalitetsrapporten 

Anette Holst orienterede om kvalitetsrapporten, og sammenligner man landsgennemsnittet med 

kommunegennemsnit, ligger SAG ganske pænt. Der er nogle indsatser der skal ses på 

vedrørende bl.a. trivsel, sygdom og elevernes fraværsprocent. 

 

Elsebeth Aller påpegede at det er uheldigt, at SAG ikke var med i trivselsmålingen. 

 

Grunden til at SAG ikke deltog i denne omgang var på grund af lockouten og den nye 

folkeskolereform, idet man vurderede, at det ikke ville give en retmæssig visning.SAG 

selvfølgelig vil deltage fremover. 

 

Campusbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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Gymnasiets kapacitetsfastsættelse 

Anette Holst orienterede om, at der bliver til Afdelingsbestyrelsen for Sankt Annæ Gymnasium 

bliver indberettet en kapacitetsfastsættelse på 196 elever i 1.g, svarende til 7 klasser med en 

gennemsnitlig klassekvotient på 28. 

 

Campusbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

6. Evt. 

Europaskolen 

Anette Holst orienterede om, at Europaskolen skal have inspektion i den første uge i december, 

men at man er ved at undersøge om den kan flyttes. (inspektionen er blevet flyttes). 

Europaskolen er meget presset, idet de skal flytte til andre pavilloner på grund af, at 

Sydhavnsskolen ikke bliver færdig til tiden, og at den grund pavillonerne ligger på, skal bruges 

til et andet byggeprojekt. 

Forældrene er dog tilfredse med skolen, hvor personalet gør en kæmpe indsats, selvom de er 

presset, hvilket der er stor respekt for. 

Elsebeth Alle spurgte, om man gør noget i forhold til kommunikation og snitfalder. Hertil 

svarede Anette Holst, at det tilstræbes at invitere personale til de arrangementer der er på 

skolen, herunder også til julefrokosten. 

Nynne Dalå spurgte, om der er en bestyrelse for Europaskolen, hvortil Anette Holst svarede, at 

man er i gang med at vælge en ny bestyrelse. 

Campusbestyrelsen virke 

I forhold til Campusbestyrelsens fremtidige arbejde, foreslog Jonas Christoffersen, at man 

bruger den 25. februar 2015 som et visionsmøde med middag, hvor der evt. kunne komme en 

udefra og give noget inspiration. 

Kasper Johansen foreslog samtidig, at formandskab og ledelse i de tre bestyrelser også holder et 

fælles møde. 

Næste møde er den 4. december. 


