
 

 

Referat fra ordinært 
SAG Afdelingsbestyrelsesmøde 

 Bilag 2.2 

Dato:  21. februar 2019  

Tid:  16.30 – 18.00 

Sted:  Lærerværelset 

Mødedeltagere: Jens Kramer Mikkelsen, Peter Langdal, Nynne Dalå, Arne Holm, 

Anne Boukris, Connie Mikkelsen, Allan Severin, Dagmar 

Grønbech Palsbro, Simon Ulvsgaard, Anette Holst 

Afbud: Hanne Løngreen, Karsten Vestergaard, Edward Pedersen 

Gæster: Malene Wegener Knudsen, Martin Kristiansen, Mogens Halken 

Referent:  Helen Pedersen 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Jens Kramer Mikkelsen bad om bestyrelsens godkendelse til et ekstra punkt på 

dagsorden. Et ekstra punkt under punkt 6 ”Folkeskoleafdelingen / Sangafdelingen”, som 

er et beslutningspunkt om en dispensationsansøgning til Undervisningsministeriet om 

ændring af valgfag som udtræksfag. 

 

Bestyrelsen godkendte ændringen af dagsordenen. 

 

En revideret dagsorden og bilag til punkt 6 blev uddelt på mødet. 

 

2. Godkendelse af referat   

Referatet blev godkendt. 

 

3. Meddelelser v/Anette Holst 

Anette Holst meddelte, at Ebbe Munk går på pension med udgangen af 2019. I den 

forbindelse skal der nedsættes et ansættelsesudvalg, hvor der skal udpeges en 

forældrerepræsentant fra bestyrelsen. Der bedes meldt ind, hvem der deltager. 

 

Endvidere meddelte Anette Holst, at uddannelsesleder Sara Mac Dalland er blevet 

rektor på Det Fri Gymnasium og stopper 15. marts. 

 

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning. 



 

 

 

4. Helhedsrenovering og genhusning – til orientering 

Genhusning 

Status FO 

Anette Holst orienterede om, at alt er faldet godt på plads på Europaskolen. 

 

Principper for skemalægning ved genhusning af GYM 

Anette Holst orienterede om, at man er ved at tage hul på næste skoleår, hvor det er 

gymnasiets tur til at skulle genhuses på Europaskolen. Vil komme ind på emnet under 

pkt. 5. 

 

Helhedsrenovering på SAG 

Anette Holst orienterede om, at alt går som planmæssigt, og at der er et godt 

samarbejdsklima. 

I uge 9 er der møde i byggeudvalget. Her vil der blive vist en prototype på et 

undervisningslokale. 

Vedrørende brug af kantinen under helhedsrenoveringen, arbejdes der på at der altid vil 

været et åbent areal som kan benyttes af eleverne. 

 
Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning. 

 

5. Gymnasiet – til orientering 

Nye optagelseskrav 

Anette Holst orienterede om, at der er kommet en ny optagelsesbekendtgørelse, hvor 

eleverne skal være erklæret uddannelsesparat, og have bestået 9. klasses 

afgangseksamen med mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver. 

Optagelsesreglerne fremgår også af denne hjemmeside: 

https://www.ug.dk/uddannelser/gymnasialeuddannelser/almen-studentereksamen-stx 

 

Eleverne får først besked om endelig optagelse den 1. juli.  

 

De elever som ikke er erklæret uddannelsesparat, skal til optagelsesprøve den 14. juni.  

  

Klassekvotienter 2018/19 

Anette Holst orienterede om, at den gennemsnitlige klassekvotient for gymnasiets 8 spor 

er 28 elever pr. spor. 

 

Forebyggelse af fravær og frafald 

Martin Kristiansen gennemgik oplægget om gymnasiets fraværsindsats 2018/2019. 

 

Der blev forslået nogle formuleringsændringer i forhold til sidste afsnit. 

 

 

 

https://www.ug.dk/uddannelser/gymnasialeuddannelser/almen-studentereksamen-stx


 

 

 

Bestyrelsen tiltrådte oplægget med de formuleringsændringer, der blev foreslået. 

 

Elevtrivselsundersøgelse 2018 

Martin Kristiansen orienterede om de overordnede resultater fra undersøgelsen. 

Hele rapporten sendes ud med referatet. 

 

Svarprocenter har været på 62 %, og resultaterne for SAG ligger højre end 

landsgennemsnittet. 

 

Martin Kristiansen oplyste, at det er lærernes fortjeneste at eleverne er så glade for 

SAG. 

 

Arne Holm spurgte, om det ikke er muligt at arbejde for en højre svarprocent, hvilket 

Martin Kristiansen oplyste, at det vil man arbejde mere med til næste 

Elevtrivselsundersøgelse. 

 

Anne Bourkris opfordrede til, at man undersøger om der er en sammenhæng 

mellem Elevtrivsels og elevernes fravær. 

 

Anne Bourkris forespurgte, hvor mange SAG-folkeskoleelever der fortsætter i 

gymnasiet. Hertil svarede Anette Holst, at det gør ca. 50%. De udgør 20% af det 

samlede antal gymnasieelever. 

 

Martin Kristiansen fortsatte orienteringen med, at der arbejdes med følgende 

elevprojekter: 

 

• Der er nedsat en Verdensmålgruppe, hvor emnerne er:  

o Bæredygtige studierejser. 

o Mere Bæredygtig mad i kantinen 

o Tøjbytemarked  

 

• Projekt ”Uenige sammen” hvor formålet er at diskutere med dem man er uenige 

med. Er et for alle gymnasier og Danmarks Radio. 

 

I forhold til genhusningen af gymnasieelever på Europaskolen, har man udarbejdet 

principper for skemalægning for skoleåret 2019/20, hvor man i videst muligt omfang 

planlægger hele skoledage på enten SAG eller Europaskolen, og det tilstræbes, at 

hvis der skal ske skift i lokalitet for elever eller lærere i løbet af en skoledag, at det så 

sker i spisepausen. 

  

SE foreslog at inddrage nogle af FO-eleverne i forhold til gode råd. 

 

Bestyrelsen tog alle orienteringerne til efterretning. 



 

 

 

6. Folkeskolen / Sangafdelingen 

Ny Kontaktforældreordning – til orientering 

 

Malene Wegener Knudsen orienterede om, at kontaktforældreordningen har været 

drøftet på et kontaktforældremøde, og at ordningen den 13. marts vil blive drøftet i 

folkeskoleudvalget, hvor der så vil blive udarbejder et forslag. Forslaget kommer på 

bestyrelsesmøde den 11. april. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Princip om Røgfri Skoletid for folkeskoleafdeling – til godkendelse 
Malene Wegener Knudsen oplyste, at man i udkastet har taget udgangspunkt i 
usynlighedsprincippet. 

 
Princippet har været drøftet med lærer, elever og forældrerepræsentanter, som har 
tilsluttet sig det. 

 
Arne Holm opfordrede til, at man allerede tager hul på diskussionen om rygning i de små 
klasser. 

 
Allen Severin opfordrede til, at man skal være opmærksom på overgangen fra folkeskole 
til gymnasiet. 
 
Bestyrelsen godkendte princippet. 

 
I forhold til gymnasieeleverne rygning orienterede Anette Holst om, at man med 
elevrådet er blevet enige om, at gymnasieeleverne kun må ryge i Lærehaven på 
Valbygårdsvej, idet de ikke må være synlige, og at der vil blive patruljeret så det 
overholdes. Manglende overholdelse kan have konsekvenser. 
 
Principper på Folkeskolens hjemmeside – til orientering 
Malene Wegener Knudsen orienterede om, at folkeskolen principper nu ligger på SAG’s 
hjemmesiden. http://folkeskolen.sag.dk/om-skolen/officielt/ 
 
Bestyrelsen to orienteringen til efterretning. 

 
Optagelse til 3. klasse – til orientering 

Mogens Halken orienterede om, at man nu er færdig med optagelsesprøverne til 3. 

klasse, og at man har fået det antal man skal bruge. Den endelige optagelse sker i 

starten af marts. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Dispensation i forhold til valgfag – til beslutning 

Malene Wegener Knudsen bad om bestyrelsens tilslutning til, at Jens Kramer Mikkelsen 

som formand for bestyrelsen bemyndiges til at sende en dispensationsansøgning til 

http://folkeskolen.sag.dk/om-skolen/officielt/


 

 

Undervisningsministeriet om, at det obligatoriske valgfag som udtræksfag på 7.-8. 

årgang bliver musik frem for Håndværk og Design. 

 

Bestyrelsen tilsluttede sig, at formand Jens Kramer Mikkelsen kan underskrive 

dispensationsansøgningen. 

 

7. Nyt fra elevrådene 

Dagmar Palsbro orienterede om, at elevrådet primært har talt om elevfesten, som holdes 

den 27/2. Elevfesten holdes i kantinen på Sjælør Boulevard. 

 

Simon Ulvsgaard orienterede om, at der i elevrådet er bred enighed om, at skolen går i 

den rigtige regning vedrørende rygning, men spurgte til om man på et tidspunkt akter at 

overholde rygeloven, således at man ikke må ryge på matriklen? 

 

Hertil svarede Anette Holst, at intentionen i rygeloven overholdes. Københavns 

Kommunes retningslinjer følges. Skolen prioriterer at man ikke er synlig, når man ryger. 

 

I forhold til rygning ved fester, skal Anette Holst have et møde med elevrådet, hvor man 

vil foreslå, at man deler skolegården op, så der vil være et bestemt sted, hvor man må 

ryge. 

 

Elevrådet havde en bekymring i forhold til fravær blandt lærerne, og om skolen i den 

forbindelse har fokus på om eleverne får de undervisningsmoduler de skal have? Og 

spurgte endvidere til, hvor man kan se, hvor mange moduler de skal have i hvert fag? 

 

Hertil svarende Anette Holst, at eleverne kan være sikker på, at de får de moduler de 

skal have, og at der altid i starten af skoleåret lægges skema med for mange moduler. 

Antal undervisningstimer fremgår af bekendtgørelsen om stx, bilag 1. 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=191190 

 

8. Evt. 

Næste møde er for SAG Afdelings- og Campusbestyrelser den 11. april 2019 

 

Mogens Halken orienterede om, at der er en international interesse fra Unesco for 

drengekoret som en kulturarv, og at der vil komme noget om det på et senere 

bestyrelsesmøde. 

 

Malene Wegener Knudsen oplyste, at man på næste bestyrelsesmøde vil blive orienteret 

om AULA 

 

 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=191190

