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Udtalelse fra Afdelingsbestyrelsen for Sankt Annæ Gymnasium om proces for projektet 
vedr. etablering af faste arbejdspladser og nyt fagområde for håndværk og design på 
Sankt Annæ Gymnasium, folkeskoledelen. 
 
Projektet er igangsat for at imødekomme behovet for nødvendige lærerarbejdspladser, 
for at bringe håndarbejds-, sløjd- og formningslokalerne til en stand og indretning, så der 
også kan undervises i Håndværk og Design, og for fysisk at transformere skolens 
nuværende pædagogiske servicecenter fra bibliotek til læringscenter. 
 
Bestyrelsen har (med en forældrevalgt) deltaget i et udvalgsarbejde, som har involveret 
repræsentanter fra alle relevante interessentgrupper: Ledelse, faglærere, teknisk og 
administrativt personale, elever og forældre/bestyrelse. Processen har gennem flere 
iterationer med grundig inddragelse af skolens ledelse og medarbejdere resulteret i 
gennemarbejdede og forståelige arkitekttegninger, der tager højde for langt de fleste 
behov og ønsker fra skolens side. 
 
Det er første gang en skole får indrettet lokaler direkte målrettet Håndværk og Design, 
og i skolens del af udvalget havde vi forventet, at 
implementeringsguiderne i kommunen og ministeriet kunne være behjælpelige med 
faglige input vedr. etablering af faglokalet til Håndværk og Design. Skolens faglærere og 
ledelse har med en meget kort frist handlet efter bedste evne, men har savnet faglig 
supervision ved udarbejdelse af det pædagogiske grundlag for faget. Der kan derfor 
være brug for mindre justeringer af tegninger og planer både undervejs i byggeriet og af 
indretning efter ibrugtagning. 
 
Fra bestyrelsen noterer vi os, at planerne ikke indeholder økonomisk rum til den 
ønskede indretning af læringscenteret. Det har været udvalgets nødvendige prioritering, 
men findes der midler undervejs (evt. gennem optimeringer undervejs i byggeriet), bør 
skolens ledelse involveres i, hvilke elementer omkring læringscentret, der kan bringes 
ind alligevel. 
 
Vi bemærker også behovet for særlige miljømæssige sikkerhedsforanstaltninger under 
nedrivningen og så behovet for at finde alternative forberedelses- og 
undervisningslokaler i en stor del af byggeprojektet. Lokalerne over den berørte etage 
benyttes af både folkeskolen, sangskoledelen og Københavns Musikskole en stor del af 
døgnet, og hér vil støj udgøre et betydeligt problem. Sammen med en stram tidsplan og 
behovet for ibrugtagelse af de færdige lokaler kræver dét et kraftigt fokus på projekt- og 
byggestyring, og det er helt nødvendigt med hyppig koordination med skolens ledelse 
under byggeforløbet, for at undgå at bl.a. nedrivning, arbejdskørsel og støj giver 
sikkerhedsproblemer eller problemer for planlægning af undervisningen i lokalerne 
omkring byggepladsen. 
 
Vi håber at kunne se frem til åbning af den nyindrettede etage i februar 2016. 
 
Med venlig hilsen 
XXX 
 


