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Referat fra ordinært 
Afdelingsbestyrelsesmøde 
Sankt Annæ Gymnasium 

Dato:  3.november 2016 

Tid:  16.30 – 18.00 

Sted:  Lærerværelset 

Mødedeltagere: Jens Kramer Mikkelsen, Hanne Løngreen, Elsebeth Aller, Nynne Dalå, 

Anne Boukris, Arne Holm, Ella Wiberg, Antonia Dalsgaard, Edward 

Pedersen, Connie Mikkelsen, Anette Holst  

Gæster: Hanne Mølgaard, Martin Kristiansen, Mogens Halken, Merete Emcken 

Afbud:  Peter Langdal, Allan Severin 

Referent:  Helen Pedersen 

 

Dagsorden: 

Antonia Dalsgaard blev budt velkommen som repræsentant fra folkeskolens elevråd. 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Referat fra den 7. september 2016 – til godkendelse 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Meddelelser v/Anette Holst 

Anette Holst meddelte, at  

 Pia Allerslev i forbindelse med hendes besøg på SAG har oplyst, at skolen står højt på 

listen for helhedsrenovering. Det vides dog ikke, hvor mange af de overførte midler der 

er tale om endnu. Anette Holst er i dialog med kommunen bl.a. i forhold til at få kontakt 

til en arkitekt i forvaltningen. 

 der er blevet åbnet op for en genfremsendelse af ansøgningen om indskolingsprojektet. 

Ansøgningen skal være klar i januar 2017, således at projektet evt. kan komme på 

budget 2018. 

 Marianne Jelved har også besøgt skolen. Hun var her i rollen som uddannelsesordfører 

for de radikale venstre. Hun var i dialog med ledelse, lærere og elever. Fokus var på de 

aktuelle udfordringer i forhold til besparelser og ny gymnasiereform. 

 Mogens Halken orienterede om kompetencecentret: 

o Der er p.t. indgået 3 samarbejdsaftaler i de musiske fag og håndværk og design, 

som der er størst forespørgsel til.  Der er i den forbindelse indgået aftale om 

støtte til håndværk og design. Endvidere bliver der mulighed for, at der kan ske 

kompetenceudvikling i samarbejde med Metropol. 
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Ud over de konkrete samarbejdsprojekter foregår der en lang række andre aktiviteter, fx 

efteruddannelsestilbud til musiklærerne m.m. 

Til orientering vedhæftes Nyhedsbrev fra det Praktisk-Musiske Kompetencecenter. 

 

Bestyrelsen takkede for orienteringerne.  

 

4. Forudsætninger for gymnasiet budget 2017 – til orientering 

Fremskrivning af budget for 2017-2020 

Anette Holst meddelte, at gymnasiet ifølge finansloven for 2017 skal finde yderligere 

besparelser. 

 

Hanne Mølgaard uddelte og gennemgik notat om ”Orientering om tilskud for gymnasiet for 

2017”, som er beregnet på baggrund af Finanslov forslag 2017 (FFL-17). 

 

Med det nuværende udgiftsniveau i gymnasiet, vil det betyde et underskud på ca. 1,3 mill. i 

2017. 

 

Det kræver derfor en opbremsning i driften og en meget nøje gennemgang af lønforbrug, løn- 

og driftsudgifter. 

 

Anette Holst fremførte, at der skal findes varige besparelser, idet der også skal ske besparelser 

i 2018. 

 

Jens Kramer Mikkelsen var af den opfattelse, at det er fornuftigt at finder besparelser, som har 

en varig karakter, og at der ikke kan budgetteres med underskud. 

 

Elsebeth Aller bemærkede, at besparelserne helst ikke må gå ud over kvaliteten og trivslen og 

spurgte til, hvornår der foreligger et resultat fra udvalgsarbejdet vedrørende besparelserne. 

Anette Holst svarede, at der er fundet en ½ mill, men man skal ud i en ny runde for at finde nye 

besparelser. 

 

Edward Pedersen bemærkede, at der er mindre prestige i at være gymnasielærer i øjeblikket, 

men lærerkollegiet er ved godt mod og har en konstruktiv tilgang til besparelserne. Venter og 

ser, hvad der kommer til at ske, men har allerede set de første sygemeldinger. Er dog i dialog 

med ledelsen hele tiden og drøfter, hvad der kan gøres, så det ikke går ud over kvalitet og 

trivsel.  

 

Hanne Mølgaard oplyste, at gymnasiets budget for 2017 kommer til beslutning på 

Afdelingsbestyrelsesmødet 12. januar 2017. 

 

Bestyrelsen bakker op om de tiltag, der måtte være nødvendige i forhold til de besparelser, der 

skal foretages og bad om en løbende orientering på bestyrelsesmøderne. 
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Deltagerbetaling for undervisningsmidler – til beslutning. 

Martin Kristiansen gennemgik forslaget om deltagerbetaling og oplyste, at der er hjemmel til at 

opkræve betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser i bekendtgørelse nr. 

171 af 20. december 2006. 

Betalingerne skal dække fotokopier, print og elektroniske programmer så som ordbøger, 

musikprogrammer, matematikprogrammer og officeprogrammer. 

Deltagerbetalingen foreslås at gælde for de nye 1.g’ere og fremad fra august 2017. Det 

kommer ikke til at gælde for de nuværende gymnasieelever. 

Elsebeth Aller udtrykte, at det giver god mening og anbefalede at der orienteres om det på 

orienteringsaften den 19. januar 2017 så det er varslet. Deltagerbetaling forekommer også på 

andre gymnasier. 

Jens Kramer Mikkelsen var enig i, at det er ærgerligt at dette tiltag er nødvendigt, og 

opfordrede til, at det ikke må starte en glidebane, hvor det bliver forhøjet. 

Edward Pedersen fremførte, at det er et politisk signal til forældre, om at der er en stram 

økonomi. 

Ella Wiberg syntes, at det er voldsomt ændring mentalt, at det skal til at koste noget gå i 

gymnasiet, og at det er vigtigt at der bliver talt om det og forklarer hvorfor. 

Bestyrelsen godkendte, at SAG indkræver deltagerbetaling for undervisningsmidler. 

5. Procedure for MGK’s budget- og rammeaftale 

Mogens Halken holdt et oplæg vedrørende MGK’s rammeaftale, herunder hvad den skal 

indeholde. Rammeaftalen skal være klar inden nytår. Slides fra oplægget sendes ud sammen 

med referatet. 

 

Ella Wiberg roste det, der var gang i vedrørende MGK og spurgte, om der har været en 

evaluering med MGK-eleverne. Hertil svarede MH at det har de. Ella Wiberg pointerede, at det 

er vigtigt ikke at isolere MGK-eleverne, men lade dem være én del af det hele. 

 

Anne Boukris opfordrede til at der arbejdes med ligestilling/køn, hvilket Mogens Halken oplyste, 

at det var der stor bevist om. 

 

Mogens Halken bad bestyrelsen bemyndige Jens Kramer Mikkelsen og Mogens Halken til at 

underskrive rammeaftalen, idet den ikke kan nås at blive behandlet i bestyrelsen forinden. 

 

Bestyrelsen gav deres bemyndigelse og takkede for orienteringen. 
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6. Folkeskolen 

6.1.   Værdi- og ordensregler – til beslutning 

Merete Emcken vil gerne med de nye værdi- og ordensregler tydeliggøre og 

præcisere elevernes forpligtelser på SAG samt tage højde for brug af digitale 

værktøjer. 

 

Merete Emcken oplyste, at værdi- og ordensreglerne har været behandler i 

forældreudvalget. 

 

Bestyrelsen godkendte de nye værdi- og ordensregler. 

 

6.2.   Nyt fra folkeskoleudvalget v/Nynne Dalå 

Nynne Daly orienterede om, at BUF har bedt alle folkeskoler i kommunen om at 

gennemføre en FSR-selvevaluering / spørgeskema, som er en del af en løbende 

dialog om den faglige kvalitet. 

 

Tallene skal forstås sådan, at 1 er ikke godt og 4 er godt 

 

Man kan af undersøgelsen konstatere, at der er en stigning fra 2015 – 2016, hvilket er 

positivt.  

 

Merete Emcken oplyste, at punktet ”Faglig ledelse” i ledelsens øjne scorer lavt, da der 

ikke er tid til at supportere lærernes undervisning direkte. 

 

Merete Emcken redegjorde for, at der er store frustrationer i forhold til de IT-systemer, 

som forvaltningen ønsker afprøvet, inden man i forvaltningen beslutter, hvilket 

elektronisk system man skal ende ud med. 

 

Merete Emcken oplyste, at der vil blive fulgt op på evalueringen. 

 

Bestyrelsen orienteringen til efterretning. 

 

Nynne Dalå orienterede om, at man i folkeskoleunderudvalget havde evalueret 

kontaktforældremødet den 7. september, herunder at næste kontaktforældremøde i 

marts aflyses og erstattes af et arrangement for alle forældre vedrørende digital 

dannelse til foråret. 

 

Nynne Dalå oplyste, at kontaktforældremøderne er gode møder, men opfordrede til, at 

bestyrelsen burde tage stilling til, hvad bestyrelsen vil bruge Kontaktforældremøderne 

til. 

 

Jens Kramer Mikkelsen bad om et oplæg fra arbejdsgruppen, som bestyrelsens 

drøftelse kan tage udgangspunk i. 
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7. Gymnasiet 

7.1. Ny reform – til fortsat drøftelse 

Martin Kristiansen orienterede om, at den nye lov om gymnasiereformen ikke er besluttet 

endnu, og at gymnasiet har nedsat en styregruppe og 3 undergrupper, som skal se på de 

udfordringer den nye reform bringer.  

 

Martin Kristiansen orienterede om, at der først kan forventes svar på SAG’s 

dispensationsansøgning for en 8. studieregning efter den 15. november. 

 

7.2. Studieretningsudbud 2017/18 – til beslutning 

Martin Kristiansen oplyste, at de foreslåede studieretninger ligger tæt op af det, der findes i 

dag. Den 8. Studieretning er i parentes, idet vi endnu ikke ved om den godkendes. 

 

Bestyrelsen roste dispensationsansøgningen, herunder også de argumenter der er brugt. 

 

Bestyrelsen besluttede studieretningsudbuddet. 

 

Nynne Dalå oplyste, at hun ser frem til at der på bestyrelsesmøderne med tiden kan blive 

drøftet, hvordan man sikrer kvaliteten i undervisningen særlig set i lyset af reformens krav 

til lærerkompentencer. 

 

8. Trivselsarrangementer – til orientering 

Anette Holst oplyste, at der i dette skoleår vil være 3 trivselsarrangementer. 

Som første arrangement, blev der holdt trivsesløb den 14. oktober. Det gik rigtig godt og det 

fungerede godt i forhold til sponsorering, således at ingen skulle aflevere noget for at fortælle, 

hvem og hvor meget, der er sponsoreret.  

 

Med hensyn til sponsoreringen er der p.t. kommet 70.000 kr. til Trivselsfonden. 

Som forbedringspunkt, skal der laves en indsats for at få gymnasieeleverne mere engageret i 

at deltage. 

Som andet arrangement kommer der en julefest den 7. december og som tredje arrangement 

bliver der Syng Sammen Aften den 24. april 2017. 

Anette Holst oplyste, at der efterfølgende skal ske en drøftelse af, hvornår de forskellige 

arrangementer skal ske. 

Anne Boukris foreslog, at der ved fx fremtidige arrangementer fokus på en særlig indsats som 

midlerne skal gå til hvert år.  

Edvard Pedersen opfordrede til at når kadancen for trivselsarrangementerne skal drøftes, at 

man tænker trivselsløbet ind i forhold om det skal holdes hvert år. Anette Holst oplyste, at det 

tages med. 
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9. Orientering 

9.1. Nyt fra elevrådene 

Ella Wibert oplyste, at der har været en demonstration, hvor eleverne bl.a. har nedlagt 

undervisningen. Syntes det har været en god læringsproces og godt at have samarbejdet 

med KG. 

 

10. Evt. 

Merete Emcken orienterede om, at der den 28. oktober er blevet indgået en lokal 

arbejdstidsaftale for folkeskolelærerne, så det nu hedder 35 timer og ikke 37 timer som flextid. 

 

11. Orientering om personalesag (uden deltagelse af elevrepræsentanter) 


