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Bilag 2.2. 

Referat fra ordinært SAG 
Afdelingsbestyrelsesmøde  
Sankt Annæ Gymnasium 

Dato:  12. september 2017 

Tid:  16.30 – 18.00 

Sted:  Lærerværelset 

Mødedeltagere: Jens Kramer Mikkelsen, Hanne Løngreen, Anne Boukris, Arne Holm, 

Edward Pedersen, Rasmus Dybtved (suppleant for Allan Severin), Birk 

Silver Breinholdt, Connie Mikkelsen, Anette Holst  

Afbud: Elsebeth Aller, Nynne Dalå, Allan Severin, Siri Jakobsen (gym-elevråd), 

Alfred Krøgholt (fo-elevråd), Peter Langdal. 

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

Referent:  Helen Pedersen 

 

Dagsorden: 

0. Velkomst 

Jens Kramer Mikkelsen bød de nye medlemmer velkommen i bestyrelsen. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Referater til godkendelse 

Referat fra strategiseminarets fælles del 18. maj 2017 

SAG Afdelingsbestyrelse indstiller til Campusbestyrelsen, at referatet godkendes. 

 

Referat fra strategiseminarets opdelte del 18. maj 2017 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Meddelelser v/Anette Holst 

Anette Holst meddelte, at skoleåret er kommet godt i gang. Skolen startede med en fantastisk 

fællessamling med alle eleverne på skolen, hvor der blevet sunget flerstemmig da skolen fejrede 

Niels W. Gade. 
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Anette Holst meddelte endvidere, at Undervisningsministeriet har meddelt, at Finansloven på 

gymnasieområdet næste år indeholder en yderligere 2 % besparelse. Endvidere skal der spares 1 

% på fællesudgifter, samt der bliver sparet 0,2 % på elev taksameteret, idet man har rykket 

tælletidspunktet. 

 

Anette Holst er meget ked af denne besparelse, hvor man sparer uden at forholde sig til de 

konsekvenser det har. Danske gymnasier forsøger at lave et opråb. 

 

I forhold til folke- og sangskolen har Københavns Kommune indgået et budgetforlig, men skolen 

har ikke modtaget nogen meddelelser om besparelser. 

 

Merete Emcken meddelte, at folkeskolen har slået ny afdelingslederstilling op efter at 

afdelingsleder Louise Refnov opsagde sin stilling i sommerferien. Stillingen er til besættelse 1. 

december. 

 

Mogens Halken meddelte, at KULT fylder 10 år. Flot projekt samt at driftstilskud fra Københavns 

Kommune til Københavns Drengekor indgår i budgetforliget for 2018. 

 

Hanne Mølgaard meddelte, at skolen pr. 1. september skal overgå til nyt regnskabssystem 

”Kvantum”.  

Hanne Mølgaard meddelte endvidere, at det er besluttet, at der skal oprettes administrative 

fællesskaber for alle skoler i København, hvor administrative ledere skal løse opgaver for andre 

skoler et par dage om ugen. Kate Obeid har meldt ud, at Sankt Annæ Gymnasium er et 

administrativt fællesskab for sig selv med mange afdelinger så skolen skal ikke indgå i de 

administrative fællesskaber for de andre skoler. 

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning. 

4. Helhedsrenovering på Sankt Annæ Gymnasium – til orientering 

AH oplyste, at der ikke er noget nyt at berette. Det vides endnu ikke, hvor langt man er med 

planlægning m.m. Anette Holst vil forsøge at få et møde i stand med en BUF-teamleder med 

henblik på inddragelse af gymnasiebyggeriet i helhedsrenoveringen. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med den bemærkning, at punktet skal på hvert møde. 

5. Kommissorium for Strategigruppen – til godkendelse 

Anette Holst gennemgik kommissoriet for den strategigruppe, som blev nedsat på sidste møde. 

 

Bestyrelsen godkendte kommissoriet. 
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6. Elevernes ferieplan 2018/19 – til godkendelse 

Anette Holst oplyste, at der er en ændring i elevernes ferieplan i forhold til, hvordan det har været 

tidligere, idet Sankt Annæ Gymnasium nu følger Københavns Kommunes politik med, at alle skoler 

holder fri 1. maj. 

Bestyrelsen indstiller til Campusbestyrelsen, at elevernes ferieplan 2017/18 godkendes. 

 

7. Regnskabsopfølgning FO/SA og GYM – til orientering 

Regnskabsopfølgning Folkeskole/Sangafdeling 

Hanne Mølgaard gennemgik regnskabet.  

 Lønudgifter under posten ”undervisning” ligger lidt højt. Begrundelsen er, at lønnen også 

omfatter rengøring og pedellerne. 

 Refusion for rotationsmedarbejderen 2015/16 er nu endelig modtaget her i september 

måned 2017. 

 Sangafdelingens andel af lønudgifter til gymnasielærere er ikke omkonteret endnu. Dette 

vil forøge lønudgiften. 

Regnskabsopfølgning Gymnasiet  

Hanne Mølgaard gennemgik regnskabet. 

 Regnskabet ligger pænt i forhold til budget. 

 Det røde tal vedrørende elevaktiviteter skyldes, at der er betalt for studieture i efteråret, 

men alle elever har ikke betalt endnu 

 Der er et større frafald af elever fra 1. februar til 24. juni, hvilket betyder at indtægterne 

må nedjusteres. Bliver der ikke flydt op med elever i efteråret, vil det betyde en mindre 

indtægt på op til 624.500 kr. 

o Anette Holst oplyste, at man ser alvorligt på denne problematik, og at man vil 

lave en målrettet strategisk indsats i forhold til at forebygge, at elever falder fra. 

 Merete Emcken orienterede om, at Københavns Kommune har ansat 

nogle fraværskonsulenter, som man evt. kan trække på i forhold til 

forebyggende indsatser. 

 Martin Kristiansen oplyste, at første skridt er at få kortlagt, hvilke 

mønstre der er. 

o Jens Kramer Mikkelsen gav udtryk for, at bestyrelsen har fuld tillid til, at man 

forsøger at tage hånd om problematikken. 

Bestyrelsen tog regnskabsopfølgningerne til efterretning. 
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8. Indsatsområder 2016/17 og 2017/18 - til indstilling om godkendelse til Campusbestyrelsen 
Indsatsområder 2016/17 med evaluering 
Man blev på bestyrelsesmødet enige om ikke at gennemgå alle indsatsområder, men give en status 
på ”Mindset”: 

 
Martin Kristiansen orienterede om, at 

 gymnasiet har været i gang med Mindset i 2 år og folkeskole og sangafdeling har været i 
gang i 1 år. 

 Der gennemføres i dette skoleår kollegial supervision, hvor lærerne er sat sammen på 
tværs af afdelingerne. 

 Man skal udarbejde en håndbog, som skal indeholde råd og greb til mindsetbaseret 
undervisning. Arbejdet bliver sat i gang til efteråret.  

 Man skal tænke forældrene ind i mindset-tanken i alle afdelinger. 
o Anne Boukris foreslog at bruge kontaktforældremøderne til at informere i.  

 
Birk Breinholdt oplyste, at flere elever i 9.klasse oplever, at der i flere tilfælde mangler 
feedback på opgaver, og at man derfor savner det at få en karakter, så man nogenlunde kan 
fornemme hvor man ligger. 
 
Rasmus Dybtved efterlyste nogle systemer hvorpå man kan give feedback, uden at skulle 
starte forfra hver gang, idet det er tidskrævende. 
 
Anne Boukris er af den opfattelse, at den oplevelse som eleverne i 9. klasse har oplevet kalder 
på, at man følger processen mere, og at man involverer elevrådene noget mere. 
 
Edward Pedersen oplyste, at lærerne gerne vil give individuel feedback, men pga. 
nedskæringer, kan det være nødvendigt nogen gange at prioritere. 
 
Arne Holm fremførte, at det er vigtigt at eleverne får noget at læne sig op af, uanset om der er 
tale om en feedback eller karakter. 
 
Merete Emcken fremførte, at der med Meebook fremadrettet skal ligge undervisnings-forløb 
for alle elever, og at der vil der kunne ske en evaluering, som både elever og forældre kan 
læse. 
 
Martin Kristiansen og Anette Holst fremførte, at man selvfølgelig skal have en feedback uanset 
hvad, men at det er en proces og en kulturforandring som tager tid 
 
Anne Boukris bad om en tilbagemelding fra bestyrelsen om, hvad holdningen er i forhold til at 
involvere forældrene. 
 
Arne Holm syntes det er en god idé at involvere forældrene, idet det godt kan have betydning 
for, om eleven bliver på skolen. 
 
Merete Emcken oplyste, at der sidste år blev sendt et brev ud til forældrene om mindset, og at 
der på mødet for 3. klasseforældrene også blev fortalt om mindset. Det vil endvidere blive 
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taget op på forældremøderne. Der vil blive sendt et brev 2 ud med information om, hvor langt 
man er med mindset i folkeskolen. 
 
Martin Kristiansen supplerede med, at man i gymnasiet på forældreaftenen for alle de 
nystartede elever også orienterer om mindset. 
 
Anette Holst oplyste, at ledelsen vil overveje, hvordan man tænker at inddrage forældrene 
mere. 
 
Mogens Halken orienterede om, at kompetencecentret nu er i gang med år 2, og er udbygget 
med 2 lærere som supplerer musiklæreren, og at man er i gang med at udbrede indsatserne i 
forhold til billedkunst og designlærer. 
 
Mogens Halken orienterede endvidere om, at man vedrørende implementering af MGK, har 
opnormeret til en hel klasse. 
 
Bestyrelsen indstiller med ovennævnte bemærkninger til campusbestyrelsen, at evalueringen 
af indsatsområderne for 2016/17 og indsatsområderne for 2017/18 godkendelse.  
 
 

9. Folkeskolen – til orientering 

Lektionsfordelingsplan  

Der blev uddelt en revideret lektionsfordelingsplan på mødet – vedhæftes referatet. 

 

Merete Emcken og Mogens Halken gennemgik lektionsplanen og oplyste, at det er kompliceret stof, 

men at Sankt Annæ Gymnasiums folkeskole følger Undervisningsministeriets 

undervisningsfordelingsplan, bla. omlægges nogle af de kreative fag til musik og hørelærer.  

Lektionsplanen gælder ind til videre og er dermed ikke for 1 år af gangen, som det var tidligere. 

Bestyrelsen tog lektionsplanen til efterretning. 

10. Gymnasiet – til orientering 

Status på grundforløb og ny gymnasiereform 

Martin Kristiansen orienterede om, at  

 gymnasiet er kommet godt i gang - er ca. 1 måned inde i det nye grundforløb, hvor eleverne 

ikke har valgt studieretning endnu.  

 Eleverne er placeret i midlertidige klasse.  

 Eleverne giver udtryk for at de er glade for den måde de er blevet taget imod. Der er p.t. 

231 elever i 1.g.  

 Der skal vælges studieretning den 9. oktober. 

Dispensationsansøgning vedr. studieretning 

Martin Kristiansen orienterede om, at man nu igen forsøger at sende en ansøgning om 

dispensation til lokal studieretning – musikdramatisk studieretning. Man har forsøgt sig med en 

lidt anderledes version, hvor man ansøger om dispensation til musik A og forsøgsfaget dramatik A. 
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Endvidere har man medsendt en oversigt over samarbejdspartnere, som kan sørge for det faglige 

niveau. 

Jens Kramer Mikkelsen syntes at det var en god ansøgning. 

Bestyrelsen tager punktet til efterretning. 

 

11. Nyt fra elevrådene  

Birk Breinholdt orienterede om, at man i elevrådet har valgt medlemmer til de forskellige poster. 

Alfred Krøgholt er valgt som næstformand og Birk Breinholdt som formand. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

12. Evt. 

Arne Holm oplyste, at han vil tale med elevrådsrepræsentanterne og arrangere noget til Lærerens 

dag den 5. oktober. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


