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Referat fra ordinært  
Campus- og SAG 

Afdelingsbestyrelsesmøde  

Bilag 2.1  

Dato:  13. december 2018  

Tid:  16.30 – 18.00 

Sted:  Lærerværelset 

Mødedeltagere: Jens Kramer Mikkelsen, Hanne Løngreen, Nynne 

Dalå, Jonas Christoffersen, Marianne Zibrandtsen, 

Arne Holm, Karsten Vestergaard, Christen Bagger, 

Rikke Karlsson, Edward Pedersen, Allan Severin, 

Rasmus Hornecker, Adrian Ravn, Simon Ulvsgaard, 

Anette Holst 

Afbud: Anne Boukris, Peter Langdal, Connie Mikkelsen, 

Hanne Schmidt, Sofie Seidenfaden 

Gæster: Hanne Mølgaard, Malene Wegener Knudsen, Martin 

Kristiansen, Mogens Halken 

Referent:  Helen Pedersen 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst til nye Campusbestyrelsesmedlemmer 

Anette Holst oplyste, at der siden sidst har været afholdt valg til 

Europaskolebestyrelsen, og følgende blev valgt: 

• Christen Bagger, valgt til Europaskolebestyrelsen og Campus 

• Rikke Karlsson, valgt til Europaskolebestyrelsen og Campus 

• Caroline Warner, valgt til Europaskolebestyrelsen 

• Eskil Berg Kappel, valgt til Europaskolebestyrelsen. 

De forældrevalgte vender tilbage med, hvem af repræsentanterne i Campus, 

der skal være med i forretningsudvalget for Campusbestyrelsen. 
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Medlemmer af forretningsudvalget er: 

• Formand Jens Kramer Mikkelsen  
• Næstformand Jonas Christoffersen  
• Nynne Dalå - SAG Afdelingsbestyrelse  
• Forældrevalgt fra Europaskolebestyrelsen  
• Rektor Anette Holst  

 

Jens Kramer Mikkelsen bød alle nye medlemmer velkommen til 

Campusbestyrelsen. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

3. Godkendelse af referat   

Referatet blev godkendt. 

 

4. Meddelelser v/Anette Holst 

Anette Holst meddelte, at man forsøger at finde en løsning i forhold 
parkering på Europaskolen, men at der p.t. ikke er mulighed for at parkere 
uden afgift, hvilket giver problemer for medarbejderne. 

 
Malene Wegener Knudsen tilføjede, at der er lavet den ordning at hvis der er 
medarbejdere, som har aktiviteter mellem SAG og ESCPH får man sin 
parkeringsudgift dækket. 

 
Allan Severin fremførte, at det kan blive et problem i forhold til fastholdelse 
og rekruttering af nye medarbejdere. 

 
Rasmus Hornecker påpegede, at der kan være medarbejdere, der fx er 
dårligt gående i en periode. 

 

5. Flytning, helhedsrenovering og genhusning – til orientering 

o Indflytning i den nye Europaskolebygning 

o Genhusning 

o Helhedsrenovering på SAG  

 

Anette Holst orienterede om, at Europaskolen efter 4 år nu endelig har fået 

sin egen skole, og at skolen blev indviet den 29. november 2018. 

 

På grund af helhedsrenoveringen på SAG, flyttede SAG’s folkeskole ind i 

begyndelsen af november, så nu er den fyldt op. Helhedsrenoveringen går 

først i gang på SAG januar 2019, da der manglede nogle afklaringer, men 

tidsplanen forventes holdt. 

 

Planlægning af næste trin i skoleåret 2019/20 er, hvor gymnasieelever delvist 

skal genhuses på Europaskolen er i gang. 
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Malene Wegener Knudsen og Mogens Halken udtrykte, at medarbejderne er 

glade for at være på Europaskolen og mener at Genhusningen er en succes 

og tak for det. 

 

Campus- og SAG Afdelingsbestyrelse tog meddelelserne til efterretning, men 

finder at den opstandsningen af helhedsrenovering er bekymrende. 

 

6. Budget 2019 – til godkendelse 

Gymnasiebudget 

Hanne Mølgaard gennemgik budgettet, som er lagt ud fra finanslovforslag 

2019. 

 

Hanne Mølgaard oplyste, at hvis besparelsen på 2% fortsætter, vil gymnasiet 

få underskud fra 2021. Det vil man naturligvis skulle lægge en plan for. 

 

Campus- og SAG Afd. bestyrelsen godkendte budgettet med den 

bemærkning, at man er bekymrede for 2% besparelserne på gymnasiets 

budget. 

 

MGK budget 2019 

Mogens Halken gennemgik budgettet for MGK og oplyste at skolen nu har  

4 hele MGK klasser. 

 

Campus- og SAG Afdelingsbestyrelse godkendte budgettet. 

 

7. Europaskolen – til orientering 

Anette Holst orienterede om, at 

 

• gymnasieafdeling skal starte til august 

• at Europaskolesystemet ønsker, at de akkrediterede skoler skal betale 

for at bruge europaskole programmet. Det vil betyde ca. 1 mill kr. om 

året. Det er endnu ikke vedtaget.  

• at Primary, sekundary og nursery holder orienteringsmøde om optagelse  

• at man starter en fransk sektion til august. 

o Håber vi får mange ansøgere. Hvis der er mindre end en halv 

klasse til den franske klasse, oprettes den som engelsk men med 

mulighed for fransk som modersmål. 

 

Rasmus Hornecker udtrykte sin bekymring, hvis europaskolen skal betale 1 

mill til Europaskolesystemet, og spurgte hvilke handlingsmuligheder er der. 

Anette Holst oplyste, at man på direktørmøderne forsøger at påvirke og 

ellers må der tages kontakt til kommune og ministerium. 
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Campus- og SAG Afdelingsbestyrelse tog orienteringen til efterretning. 

 

8. Gymnasiet  

Måltal for fravær på Sankt Annæ Gymnasium 

Martin Kristiansen gennemgik notatet vedrørende måltal for fravær. 

 

Marianne Zibrandtsen foreslog, at man skal være skarpere på de kriterier der 

er for godskrivning af fravær. 

 

Simon Ulvsgaard var af den opfattelse, at lærerne er gode til at godskrive, 

men vil gerne have defineret, hvad er fravær. 

 

Nynne Dalå så gerne, at der ses på hvorfor der er et højt fravær og hvordan 

man fastholder de elever, der har det skidt, og hun bidrager gerne med 

erfaringer. 

 

Martin Kristiansen oplyste, at næste skridt er at se på, hvilken strategi der 

skal være for at nå målet, men oplyste også, at man allerede er gået i gang 

med, hvad man kan gøre også med fokus på fastholdelse. 

 

Anette Holst oplyste, at man gerne vil blive bedre til at få øje på de elever 

som har det svært og involvere lærerne, finde hjælp og forebygge. Hjælpen 

kan være både fra elever og forældre. 

 

Anette Holst fremførte endvidere, at det er vigtigt at følge op hurtigt. 

Advarsler er ikke kun er pisk, men også en mulighed for at komme i dialog. 

 

Edward Pedersen forespurgte, hvorfor fraværet skal ned på lige på 

maksimalt 6,8%? hvorfor ikke højere? 

 

Karsten Vestergaard foreslog, at man ændrede det til 7% og opfordrede til at 

man vender det til noget positivt, nemlig at det er vigtigt at man kommer i 

skole. 

 

Simon Ulvsgaard fremførte, at i forhold til mindset, er det vigtigt med fokus 

på proceduren i forbindelse med fravær. Han syntes, at First Warning ikke 

hænger sammen med, at man vil i dialog, og at det er vigtigt at have for øje, 

hvad elevernes opfattelse af disse advarsler er. 

 

SAG’s Afdelingsbestyrelse godkendte måltallet med den ændring, at 

fraværet skal ned på maksimalt 7 % ved udgangen af skoleåret 2020-2021. 

 

Evaluering af grundforløb – til orientering 

Martin Kristiansen orienterede om, at man har gennemført år 2. af den nye 
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gymnasiereform, og at grundforløbet er gået rigtig godt, og evalueringen 

viste at de fleste har fået deres 1. studieretningsvalg opfyldt. 

 

Efterfølgende har mange flere elever end sidste år, bedt om at skifte 

studieretning. 

  

I forhold til start af studieretningen, har klasserne været på en 3 dages tur til 

Berlin for at blive rystet sammen. 

 

SAG Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretningen. 

 

9. Folkeskolen 

Kontaktforældre 

Malene Wegener Knudsen orienterede om, at der har været møde i 

forældregruppen, og at der er udarbejdet et udkast til en ny 

kontaktforældreordning. Udkastet vil blive drøftet på et til 

kontaktforældremøde den 16. januar 2019, og vil komme på som punkt på 

næste bestyrelsesmøde. 

 

På næste kontaktforældremøde bliver der fortalt om, hvad man kan forvente 

at flytte tilbage til efter renoveringen på SAG 

 

Malene Wegener Knudsen orienterede endvidere om, at der den 1. marts 

skal ligge et princip om en røgfri skole. Det vil blive drøftet på 

forældreudvalgsmødet sidst i januar. Det vil også komme på som punkt til 

næste bestyrelsesmøde. 

  

Simon Ulvsgaard oplyste, at man i elevrådet har arbejdet med røgfrit miljø, 

idet skoler med elever under 18 år, jævnfør loven om røgfrie miljøer, skal 

være røgfrie. Elevrådet vil gerne have rejst i bestyrelsen, hvad skolen tænker 

at gøre, for at skolen bliver helt røgfri. 

 

Anette Holst oplyste, at hun meget gerne vil drøfte det med elevrådet.  

 

Nynne Dalå opfordrede til, at man i drøftelserne også er opmærksom på 

brug af snus og andre rusmidler, som mange unge desværre bruger. 

 

SAG’s afdelingsbestyrelse tog orienteringen til efterretning. 

 

10. Sangafdelingen – til orientering 

Mogens Halken orienterede om, at man er i gang med optagelse af nye 3. 

klasses-elever. Skolen har modtaget 301 ansøgere, hvilket er færre end man 

plejer at få, hvilket nok er på grund af en ny procedure, hvor forældre skal 

give samtykke til, at ens barn kan komme til optagelse. 
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Der er ansøgere fra 160 drenge, hvor der skal optages 51 samt ansøgere fra 

220 piger, hvor der skal optages 30. 

 

Endvidere orienterede Mogens Halken om, at der i december har været 

udsolgte koncerter.  

 

SAG’s afdelingsbestyrelse tog orienteringen til efterretning. 

 

11. Nyt fra elevrådene 

Adrian Ravn efterlyste en afklaring af, om der vil blive holdt en elevfest, som 

blev lovet på sidste bestyrelsesmøde. I skrivende stund kan oplyses, at man 

nu er i gang med planlægningen af en elevfest for udskolingen. 

 

Simon Ulvsgaard oplyste, at elevrådet har haft deres første møde, hvor de 

har arbejdet med fravær og rygepolitik. Fremførte endvidere, at studieturene 

har været gode for sammenholdet. 

 

Gymnasieeleverne er meget glade for de nye studiepladser i udstillingen. 

 

       SAG’s afdelingsbestyrelse tog orienteringen til efterretning. 

 

12. Evt. 

Karsten Vestergaard efterlyste principper for ansættelse af vikarer i en 

afgangsklasse. Her til svarede Malene Wegener Knudsen, at ikke findes 

sådanne principper. 

 

Folkeskolens principper fremgår af deres hjemmeside: 

http://folkeskolen.sag.dk/officielt/ 

 

Rikke Karlsson forespurgte om referatet fra dette møde lægges på 

hjemmesiden inden det skal på næste bestyrelsesmøde. 

 

Jens Kramer Mikkelsen opfordrede herefter, at referater herefter vil blive lagt 

på hjemmesiden, efter man har haft mulighed for at kommentere på det. 

 

Næste SAG’s Afdelingsbestyrelsesmøde er den 21. februar 2019 og næste 

Campusbestyrelsesmøde er den 11. april 2019. 

  

 

http://folkeskolen.sag.dk/officielt/

