
 

 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Børne- og Ungdomsborgmesteren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådhuset 

1599 København V 

 

Telefon 

3366 2000 

 

Telefax 

3366 7038 

 

E-mail 

borgmester@buf.kk.dk 

 

EAN nummer 

5798009386182 

 

www.kk.dk 

 

 

Afdelingsbestyrelse for Sankt Annæ Gymnasium 

v/formand Jens Kramer Mikkelsen og 

næstformand Hanne Løngreen 

Sjælør Boulevard 135 

2500 Valby 

 

 

 

 

Kære Jens Kramer Mikkelsen og Hanne Løngreen 

 

Tak for jeres brev fra den 10. februar 2017 om helhedsrenovering på 

Sankt Annæ Gymnasium, hvor I beskriver jeres bekymring for, 

hvorvidt de besluttede principper i moderniseringsindsatsen opfylder 

jeres behov.  

 

Først og fremmest glæder det mig, at I deltager så engageret i 

renoveringen af skolen og ser frem til de muligheder, den kan give for 

at styrke lærings- og arbejdsmiljøet på skolen. 

 

Det var længe en vision at samlokalisere Sankt Annæ Gymnasium 

med Europaskolen i Carlsberg Byen. I marts 2015 i forbindelse med 

forhandlingerne om overførselssagen 2014/2015 fremlagde Børne- og 

Ungdomsforvaltningen et ønske om penge, der kunne gøre det muligt 

at udarbejde et konkret forslag til, hvordan Skt. Annæ Gymnasium 

kunne flytte til Carlsberg Byen. Forvaltningen understregede, at det 

ikke ville være muligt at udskyde beslutningen til senere, hvis der 

skulle være en realistisk mulighed for at realisere samlokaliseringen, 

fordi lokalplansprocessen krævede en hurtig afklaring, blandt andet 

for at kunne finde en egnet grund. Desværre var der ikke politisk 

flertal for at finde pengene for to år siden, og det har derfor ikke været 

økonomisk muligt at gå videre med ønsket om samlokalisering 

efterfølgende, hvilket jeg ellers meget gerne havde set. Dette er blandt 

andet baggrunden for, at vi forventer, at Københavns Ejendomme 

indstiller Sankt Annæ Gymnasium til helhedsrenovering i stedet for.  

 

I forhold til jeres spørgsmål om midlerne til modernisering, var det 

tidligere sådan, at der blev afsat en konkret pulje til en konkret skole. 

Fordi det blev besluttet i Borgerrepræsentationen 22. juni 2016, at 

budgettet til helhedsrenoveringer reduceres med 25 %, har vi i Budget 

17 besluttet at samle midlerne i en fælles pulje for at prioritere der, 

hvor behovet er størst.  Dette besluttede vi for, at kommunen samlet 

set når længst i mål med renoveringen af byens skoler, hvilket 

naturligvis også betyder, at Sankt Annæ Gymnasium vil blive vægtet 

højt, hvis det vurderes, at skolen trænger mest.  

 

Jeg har forståelse for jeres bekymring vedrørende tidssvarende 

faciliteter til skolens børn, og det er naturligvis en bekymring, jeg 
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også deler. Det fremgår af vores beslutning om prioritering af 

moderniseringsmidlerne, at moderniseringsindsatserne skal tage afsæt 

i Børne- og Ungdomsforvaltningens faglige udfordringer og indsatser. 

Dette er blandt andet kommunens pejlemærker for folkeskolen, 

skolereformen, muligheder for varieret læring, bedre udnyttelse af 

faglokaler, trivsel, sammentænkning mellem skole og 

fritidshjem/KKFO samt fremtidssikring. Derfor vil der i 

planlægningsfasen af en modernisering blive afdækket, hvordan de 

konkrete behov opfyldes bedst muligt især med henblik på at inddrage 

pædagogiske rammer og fleksible undervisningslokaler. 

 

Det lægger mig naturligvis på sinde at finde den bedste løsning for 

skolens børn og fagpersonale. Sankt Annæ Gymnasium løfter et stort 

ansvar for København og gør et flot stykke arbejde med at udvikle 

byens både musiske og internationale scene, og det skal I have stor ros 

for. 

 

Jeg ser derfor frem til at fortsætte dialogen om, hvordan vi bedst 

muligt imødekommer jeres behov og opretholder Sankt Annæ 

Gymnasiums stærke musikprofil. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Pia Allerslev 


