
 

 

Dagsorden 
SAG Afd.bestyrelsesmøde 

Bilag 1.1 

Dato:  11. februar 2021  

Tid:  16.30 – 18.00  

Sted:  Virtuelt via TEAMS 

Mødedeltagere: Anette Holst, Jens Kramer Mikkelsen, Hanne Løngreen, Peter 

Langdal, Anne Boukris, Arne Holm, Karsten Vestergaard, Nynne 

Dalå, Edward Pedersen, Allan Severin, Christina Krog Pedersen 

-TR, Laura Grønlund – Formand FO, Thune Schmidt – 

Næstformand FO, Julius K. Sort – Elevrep. GY.  

Afbud:  

Gæster: Malene Wegener Knudsen, Hella Helvig Jensen, Martin 

Kristiansen, Mogens Halken. 

Referent:                          Anne-Grethe Ussing Engell 

SAG Afdelingsbestyrelsesmøde 
Dagsorden: 

      1.   Godkendelse af dagsorden 

     1.1. Bilag - Dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

2.1. Bilag - Referat fra SAG Afd. bestyrelsesmøde den 08.12.20 

 

3. Meddelelser og orientering: 

3.1. Orientering om Coronastatus  

3.2. Helhedsrenovering og Ny musikbygning på SAG 

3.3. Trivselsundersøgelsen 2021 

 

4. Nyt fra Elevrådet 

 

5. Juridisk adskillelse af ESCPH og SAG – til orientering 

5.1. Bilag - Brev til Undervisningsminister fra Børne og Ungdomsborgmester 210121 
                    Svar fra Undervisningsminister til Børne og Ungdomsborgmester 180121 
 

6.    Gymnasiet - til orientering 

6.1.  Status på ny elevfordeling på gymnasiet 

6.2.  Status på virtuel undervisning 



 

 

 

7. Folkeskolen / Sangafdelingen – til orientering 

           7.1.  Status på elevoptag 

           7.2.  Tema: Inklusion om plads til forskelligheder ved Tine Andersen 

 

8. Orientering om procedure for mobning, chikane og seksuel chikane 

                8.1. Bilag – Procedure for mobning, chikane og seksuel chikane  

 

        

 

Evt. 

Næste møde er Campus- og SAG afdelingsbestyrelsesmøde den 24. marts 2021 
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Referat 
SAG Afd.bestyrelsesmøde 

Bilag 2.1 

Dato:  8. december 2020  

Tid:  16.30 – 18.30  

Sted:  Virtuelt bestyrelsesmøde via TEAMS 

Mødedeltagere: Jonas Christoffersen, Hanne Løngreen, Sofie Seidenfaden, 

Peter Langdal, Karsten Vestergaard, Christen Bagger, Rasmus 

Hornecker, Edward Pedersen, Allan Severin, Anne Boukris, 

Nynne Dalå, Arne Holm, Laura Grønlund – Elevrep. FO SAG, 

Julius K. Sort – Elevrep. GY SAG, Dwaj Prakash Jethani – 

Elevrep. FO ESCPH, Anette Holst. 

Afbud: Jens Kramer Mikkelsen, Marianne Zibrandtsen, Rikke 

Karlsson, Helen Pedersen 

Gæster: Malene Wegener Knudsen, Hella Helvig Jensen, Martin 

Kristiansen, Mogens Halken, Helle Bjerre Degn, Julie 

Rørdam Thom 

Referent:                          Anne-Grethe Ussing Engell 

 

Dagsorden: 

SAG Afdelingsbestyrelse 
 
Anette Holst bød alle velkommen og Hanne Løngreen var ordstyrer ved dette SAG 
Afdelingsbestyrelsesmøde ved Jens Kramer Mikkelsens fravær. 
 
Dagsorden blev godkendt. 

 
7. Godkendelse af referat  

7.1 Bilag - Referat fra SAG afd. bestyrelsesmøde den 9/6-20 
 
Referatet blev godkendt af alle i bestyrelsen 
 

7.2 Bilag - Referat fra SAG afd. bestyrelsesmøde den 23/9-20 
  

Referatet blev godkendt af alle i bestyrelsen 
 

8. Gymnasiet - til orientering 
     8.1.  Ny elevfordeling på gymnasiet og den videre proces 
        8.1.1. Bilag – Skrivelse til uddannelsesordførerne om ny elevfordeling 
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Anette Holst meddelte, at de har sendt et brev til alle Uddannelsesordførerne og Undervisningsordførerne.  
Hun oplyste i samme henseende, at de har fået tilbagemeldinger fra flere partier herunder Venstre og SF 
som er enige i, at SAG skal bevares som et musikalsk gymnasium. 
 
Forhandlingerne om den nye elevfordeling på Gymnasiet skulle være foregået inden jul, men det er udskudt 
til det nye år.  
 
Julius Sort spurgte ind til, hvornår den nye elevfordeling vil træde i kraft?  
 
Undervisningsministeriet har forlænget de gamle regler ét år endnu og Undervisningsministeriet vil gerne 
have at den nye elevfordeling af gymnasieelever er klar til foråret 2022.  
 

• Nynne Dalå foreslog, at vi kunne kontakte Lars Weiss som er Overborgmester i Københavns 
Kommune, da han er vild med SAG. 

 

• Anette Holst tog Nynne Dalås forslag til sig og nævnte at Københavns Kommunen er på vores side og 
at Børne og Ungdomsborgmester, Jesper Christensen vil svare på vores vegne. Derudover nævnte 
Anette Holst, at vi skal tale med elevrådet, så vi også får hørt eleverne og deres forslag.  

 

• Mogens Halken svarede dertil, at alt tæller i denne sag, og kunne oplyse, at de er i gang med at 
kontakte tidligere elever. 

 

• Julius Sort kommenterede, at han vil tale med elevrådet om hvordan de kan lave en kampagne, en 
film, debatindlæg, en elevhenvendelse til ministeriet eller andet som fortæller, at eleverne vil 
beholde den nuværende elevfordeling og hermed deres nuværende musikalske niveau. 

 
Der var ingen yderligere kommentarer og Hanne Løngreen konkluderede, at der arbejdes på 
forskellige fronter og Jens Kramer Mikkelsen kan supplere med yderligere kontakter. Punkt anses 
som afsluttet. 

 
 

 8.2. Status på indsatsområde vedr. lektielæsning ved Erik Mortensen, Uddannelsesleder. 
 
Erik Mortensen orienterede bestyrelsen om arbejdet vedrørende Fokusgruppeinterviewet blandt 
gymnasieelever om lektielæsning. Han fremviste en PP til bestyrelsen med pointer fra interviewene herunder 
læseteknik. udfordringer med lektiens form. 
 
Han nævnte et opmærksompunkt som er omfanget af lektier samt hvor lang tid eleverne skal bruge på 
lektier. Erik Mortensen oplyst at overgangen fra FO er sværere, da eleverne i FO får en detaljeret ugeplan, 
men i gymnasiet får de lektier i moduler.  
 
Han fortalte ligeledes, at eleverne bruger meget tid på at finde lektierne, så uddannelseslederne vil i 
samarbejde med gymnasielærerne arbejde på hvordan lektien angives og hvad der forventes af eleverne, når 
de kommer i skole, så det bliver ensartet i Lectio – en fælles manual.  
 
Han nævnte, at de i efteråret havde undersøgt en 2 G´s brug af tid på lektier, og fremviste en oversigt over 
eksempler på forskellige uger og forskellige moduler – hvor gymnasieeleverne i gennemsnit brugte 44-49 
timer om ugen på skole herunder tid på lektier.  
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Erik Mortensen nævnte i samme henseende at konsensus pr. elev er 30 min max pr. fag. Det svarer til 2 timer 
udover de skriftlige opgaver de har om ugen samt deres skoledag. 
 
De videre planer: 
 
Hvad er minimumskrav? Der arbejdes med specifikke modeller.   
  
Julius Sort kommenterede, at de har haft dette emne op ved hvert møde i elevrådet. Ift. hvor meget tid 
eleverne bruger på skolearbejde udover den tid vi har på skolen. Julius Sort nævnte at eleverne kan komme 
op på 50 timer om ugen – som kan reducere i en stresset og perfektionistisk kultur.  
 
Erik Mortensen kommenterede derpå, at de har taget udgangspunkt i eleverne og lektiegivning og 
lektielæsning og pointen er, om eleverne kan spare tid, hvis eleverne ved hvad de skal. 
 
Malene Wegener Knudsen informerede om, at Folkeskolereformen angiver at lektier skal tilpasses til 
børnenes alder og lektier kun må være træning i, hvad eleverne har lært og prøvet i skoletiden – ikke nyt 
stof. Jeg ved ikke om man kan indføre det i gymnasiet? 
 
Erik Mortensen kommenterede, at der er noget i brobygningen mellem Folkeskolen og Gymnasiet. Det skift 
skal vi arbejde med fremover. 
 
Nynne Dalå spurgte indtil om gymnasiet har en plan om at tænke letiecafe ind fremover – når Corona er 
væk? Erik svarede dertil, at det er en væsentlig del som vi kan tænke aktivt ind. 
 
Karsten Vestergaard kvitterede for en fin undersøgelse og gode pointer samt understregede at de skal bruge 
tiden på lektiegivningen, så det ikke bliver et unødigt stressmoment for gymnasieeleverne. Karsten 
Vestergaard glæder sig til at høre nærmere om de initiativer der bliver gjort. 
 
Edward Pedersen nævnte, at lærerne er positivt indstillet på, at de skal give lektier i god tid og det vil GY 
lærerne gerne, men udfordringen for mange er manglen på tid og prioritering af tid. Vi skal have kigget på 
lektiegivning og fokus mm og det håber vi, at den nye finanslov vil give lærerne mere tid.  
 
Hanne Løngreen takkede for orienteringen og de gode input  
 

        8.3. Orientering om evaluering af MGK 
             8.3.1. Bilag – Evaluering af MGK 

 
Mogens Halken orienterede om, at MGK linien er oppe på fuld kapacitet og et fuldt budget.  
 
 
 
 
På landsplan er man i gang med at evaluere hele MGK området. Der er 8 centre i alt, og hver enkelt center 
bliver vurderet individuelt. SAG får en pæn vurdering med høj kvalitet.  Kunstfonden er meget glade for 
SAG, og de har bemærket, at SAG har et højt elevantal ift. resten af MGK centre i DK.  
Han orienterede ligeledes om, at de har møde med Kunstfonden om den kommende rammeperiode.  
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Der findes ikke valide undersøgelser på, hvor MGK eleverne tager hen, når de er færdige med MGK og om 
de går på musikkonservatoriet eller tager til udlandet. Det arbejders i samarbejde med Kunstrådet om 
hvordan vi kan måle det fremover.  
 
Der laves lobbyarbejde og udarbejdes modeller, så MGK kan få tildelt flere midler. Mogens Halken nævnte 
at vi arbejder sammen med andre MGK centre i storbyer, da de store centre får færrest midler selvom de 
har flest MGK elever. 
 

 
  8.4. Sammenlæsning af matematik på Sankt Annæ Gymnasium 
          8.4.1. Bilag – Brev om sammenlæsning af matematik på Sankt Annæ Gymnasium 

 
Martin Kristensen oplyste, at vi i forlængelse af skrivelsen fra UVM er i gang med at rette ind efter 
Undervisningsministeriets brev, så der ikke længere sammenlæses matematik på B og A niveau.  
 
Martin Kristensen oplyste ligeledes, at vi vil sende en dispensationsansøgning ind til 
Undervisningsministeriet i foråret ift. MGK eleverne. 

 
 
 

9. Folkeskolen / Sangafdelingen – til orientering 
          9.1.  Forældretilfredshedsundersøgelsen 
 

Malene Wegener Knudsen orienterede bestyrelsen om baggrunden for Forældretilfredshedsundersøgelsen 
og nævnte at undersøgelsen har kørt fra marts måned til juni måned i 2020.  

 
Malene Wegener Knudsen takkede de forældre som sidder i bestyrelsen og deres hjælp i forbindelse med 
undersøgelsen. Hun oplyste at 1, 2 og 3 pladsen blev fordelt således, at Øresundsskolen blev nr. 3, Strand 
Boulevard skolen blev nr. 2 og SAG blev nr. 1. Der er flere hundrede forældre som har besvaret 
undersøgelsen og at vi har en samlet score på 4,5 procentpoint og at vi ligger 0,2 point ned til den næste 
skole.  

 
Malene Wegener Knudsen fortalte, at de i dag har fejret forældretilfredshedsundersøgelsen med 
lærerne og pædagogerne. 
 
Malene Wegener Knudsen oplyste, at de siden har fået adgang til resultaterne, så Folkeskoleledelsen vil 
gennemgå resultaterne, for at se om der er nogle områder hvor SAG Folkeskole kan forbedre sig.  
 
9.2.  Status på tilmelding til optagelsesprøve 
 
Mogens Halken oplyste nærmere om optagelsesprøven til Folkeskolen og at der normalt kommer ca. 20 
børn ad gangen, men pga. Corona kommer der kun 8 børn ad gangen til optagelsesprøverne i uge 2 og 3 
næste år. Antallet af ansøgere er pt. 317 ansøgere, som kun er 20 færre ansøgere end sidste år.  
 
Mogens Halken oplyste desuden, at SAG i år ikke har haft en besøgsdag grundet Corona, så nuværende 
ansøgerantal er et fint fornuftigt tal. Ansøgertallet er pt. fordelt således at 143 drenge og 174 piger har 
søgt. 
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Malene Wegener Knudsen svarede dertil, at der er afholdt virtuelt besøgsdag i FO, som bestyrelsen kan se 
på SAG´s hjemmeside.  
 

 
10. Nyt fra elevrådet 

 
Laura Grønlund meddelte, at de ikke har haft elevrådsmøde siden sidste bestyrelsesmøde, så hun havde 
kun ét spg. som omhandlede den delvise lukning af FO og afholdelse af juleafslutning. 
 
Mogens Halken orienterede, at de i morgen sender en video ud om årets julefest med sjove indslag. 

            
Evt. 
Næste møde er Campus- og SAG afdelingsbestyrelsesmøde den 24. marts 2021 
Ingen kommentarer til evt.  

 
Hanne Løngreen takkede for et godt virtuelt møde og ønskede alle en god jul og et godt 
nytår. 



Bilag 5.1.



 

 

 

 

 

 

 

Ministeren 

Frederiksholms Kanal 21 

1220 København K 

Tlf. nr.: 32 92 50 00 

E-mail: uvm@uvm.dk 

www.uvm.dk 

CVR nr.: 20453044 

18. januar 2021 

Sags nr.: 20/24383 

 

 

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen 

Københavns Kommune 

Borgmester@buf.kk.dk 

   

   

   

 

Kære Jesper Christensen 

 

Tak for dit brev af 9. december 2020 vedr. udskydelsen af lovudkastet 

om adskillelse af Europaskolen og Sankt Annæ Gymnasium. 

 

Jeg har noteret mig dine reservationer, som vil indgå i mine videre over-

vejelser. Jeres ønske om en adskillelse af Europaskolen fra Sankt Annæ 

Gymnasium er ikke glemt. 

 

Beklageligvis er det på nuværende tidspunkt usikkert, hvordan afviklin-

gen af Børne- og Undervisningsministeriets dele af regeringens lovpro-

gram i indeværende folketingssamling vil blive. Jeg vil sørge for, at I bli-

ver orienteret, når vi ved noget mere. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 

Bilag 5.1
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Bilag 8.1. 

Procedure for håndtering af mobning, chikane og seksuel chikane  
Sankt Annæ Gymnasium følger Københavns Kommunes politik og retningslinjer vedr. vold, trusler, 

chikane, seksuel chikane, mobning mv. jf. KK-politik af 25. juni 2020 

 
Sankt Annæ Gymnasium accepterer ikke vold, trusler, chikane, seksuel chikane, mobning, 
diskriminerende adfærd eller andre former for krænkende adfærd på arbejdspladsen.  
 

Vold, trusler og krænkende adfærd er belastende både for den enkelte medarbejder og for 
arbejdspladsen. Derfor skal vold, trusler og krænkende adfærd altid identificeres, forebygges og 
håndteres.  
 
Det har ingen betydning, om adfærden er udtryk for ubetænksomhed eller bevidst handling fra 
krænkerens side. Det er den enkeltes oplevelse af at blive krænket, der er central. Og det kan her 
være forskelligt, hvornår man føler sig krænket.  
 
Alle har et ansvar for, at vold, trusler og krænkende adfærd ikke finder sted. Det betyder, at vi alle 
har ansvar for at gøre opmærksom på, hvis det sker. På samme måde er det også et fælles ansvar, 
at der er en ordentlig og professionel omgangstone og adfærd i øvrigt på arbejdspladsen.  
Oplever du vold, trusler eller krænkende adfærd, skal du kontakte nærmeste leder eller en anden 

leder, en arbejdsmiljørepræsentant, en tillidsrepræsentant eller i sidste instans MED-

organisationen for at få hjælp til håndteringen af en given episode.  

Hvad forstår vi ved mobning og chikane på Sankt Annæ gymnasium  

Det er mobning/chikane, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller 

gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, som 

vedkommende opfatter som nedværdigende.  

De krænkende handlinger bliver først til mobning, når man ikke er i stand til at forsvare sig effektivt 

imod de krænkende handlinger. Arbejdstilsynet skelner mellem to former for mobning: 

• Rovmobning er, når ofrene ikke har gjort noget, som kan fremkalde "mobbernes" adfærd. 

Også sexuel chikane kan være et eksempel på rovmobning. 

 

• Konfliktmobning er resultatet af en uløst konflikt mellem to eller flere parter på 

arbejdspladsen, hvor en konflikt over tid mere og mere kommer til at handle om parterne 

som personer frem for om konfliktens oprindelige indhold. 

Det er alles ansvar at forebygge mobning/chikane på arbejdspladsen og signalere, at mobning er 

helt uacceptabel, men lederen har et særligt ansvar. Lederen har også pligt til at gribe ind overfor 

mobning. Mobning er aldrig den enkelte medarbejders personlige problem – men et 

arbejdsmiljøproblem, som ledelse bør tage hånd om. 



 

 

Referat 
SAG Afd.bestyrelsesmøde 

Bilag 1.1 

Dato:  11. februar 2021  

Tid:  16.30 – 18.00  

Sted:  Virtuelt via TEAMS 

Mødedeltagere: Anette Holst, Jens Kramer Mikkelsen, Hanne Løngreen, Peter 

Langdal, Anne Boukris, Arne Holm, Karsten Vestergaard, Nynne 

Dalå, Edward Pedersen, Allan Severin, Christina Krog Pedersen 

-TR, Laura Grønlund – Formand FO, Thune Schmidt – 

Næstformand FO, Julius K. Sort – Elevrep. GY.  

Afbud:  

Gæster: Malene Wegener Knudsen, Hella Helvig Jensen, Martin 

Kristiansen, Mogens Halken. 

Referent:                          Anne-Grethe Ussing Engell 

SAG Afdelingsbestyrelsesmøde 
Dagsorden: 

      1.   Godkendelse af dagsorden 

     1.1. Bilag – Dagsorden 

Jens Kramer Mikkelsen bød alle velkommen. 

Anette var ordstyrer under mødet. 

Dagsorden blev godkendt 

2. Godkendelse af referat 

2.1. Bilag - Referat fra SAG Afd. bestyrelsesmøde den 08.12.20 

   Referatet blev godkendt. 

 

3. Meddelelser og orientering: 

3.1. Orientering om Coronastatus  

Malene Wegener Knudsen orienterede om, at FO eleverne er glade for at starte igen, men at det er 

hårdt for 5-9 klasses eleverne at være hjemme, elevrådet kommer ind på dette under pkt. 4. 

Hun oplyste endvidere at: 

• Der er lavet forskudte mødetider 

• Zoneopdeling i skolegården 

• Kortere skoledage for 3. klasse 

 



 

 

 

• Sårbare elever er inde på skolen, så de bliver fulgt tæt.  

På lærerfronten er der god stemning. 

Pt. har vi ingen smittede elever eller lærere. 

Der er kviktest to gange ugentligt på SAG i arbejdstiden. 

 

Martin Kristiansen oplyste, at det går så godt som det overhovedet kan under de omstændigheder de har 

at arbejde med i Gymnasiet.  

Der er mange elever som lider under nedlukningen, de er ensomme. 

Lærerne er ved godt mod og er gode til at tage initiativer og være kreative i deres undervisning. 

Han nævnte, at der er skåret 10. min af hvert modul for at eleverne kommer væk fra skærmen med 

opfordring til at få lidt frisk luft. 

 

Han fortalte desuden, at der er lavet flere initiativer om fællesskab – SAG havde et indslag i nyhederne om 

et virtuelt speeddating koncept på tværs af flere gymnasier. Derudover har lærerne og elever også lavet 

en fælles TIK TOK dans. 

 

Mogens Halken orienterede om, at det er svært at lave virtuel sang undervisning, men at lærerne skal 

have store ros for deres arbejde under de forhold de har. Derudover oplyste han, at de har meget 

arbejde med udskudte koncerter, ændring af planer og dialog med samarbejdspartnere mm. 

 

Karsten Vestergaard kommentar: 

Stor ros til lærere for deres initiativer i undervisningen. 

 

Nynne Dalå: 

Enig i ros til lærerne og administrativt personale. 

 

Jens Kramer Mikkelsen: 

Ledelsen skal videregive ros for den gode indsats til lærerne og administrativt personale fra 

bestyrelsen. 

 

Helhedsrenovering og Ny musikbygning på SAG 

Anette nævnte, at det er sidste gang vi har punktet om helhedsrenovering på dagsordenen på 

bestyrelsesmødet. Vi er 99 % færdige, og vi håber, at hen på foråret at holde en indvielsesfest. 

 

Anette oplyste, at Det nye Musikhus er blevet forsinket til maj 2023 dvs. et halvt års forsinkelse. 

Grunden hertil var ændringer i dispositionsforslaget og ændringer af facadeudtryk. 

 

3.2. Trivselsundersøgelsen 2021 

Anette orienterede om, at spørgeskemaet til Trivselsundersøgelsen bliver sendt ud til alle 

medarbejdere ultimo feb. og at medarbejdernes besvarelse er et øjebliksbillede under Corona, 

som vi er opmærksomme på, at det kan påvirke vores handleplaner. 

 



 

 

4. Nyt fra Elevrådet 

Laura Grønlund – Elevrådsformand for FO fortalte, at der har været et virtuelt elevrådsmøde for 

7-9. klasserne, hvor de har talt om, hvordan det går med hjemmeundervisning for de store 

elever.   

Opsummering fra elevrådet efter mødet var: 

• At eleverne gerne vil have variation i undervisningen. 

• Forkorte timerne/ længere pause mellem timerne ligesom GY. 

• Eleverne er bekymret for eksamener. 

• En time til hængepartier evt. 1 lektion ugentligt, eleverne trænger til et 

pusterum. 

• Speeddating hvor eleverne får talt med hinanden i ro uden at der skal være 

et fag indover. 

• Løbende Trivselsundersøgelse ml. elever og lærere. 

• Kan valgfag som sang rykkes, så der er plads til klassens time, 

kommunikation ml. lærer/elev. 

• Eleverne er nervøse for om de har lært nok sang bag skærmen. 

 

Anette Holst kvitterede herfor og nævnte, at FO ledelsen vil tage det med videre. 

Malene Wegener Knudsen fortalte, at de har sendt referatet fra elevrådet videre til lærerne, og 

ledelsen er åbne for at finde de bedste løsninger, så alle kan være i det på bedst mulig vis. 

 

Karsten Vestergaard roste for elevernes initiativer og nævnte som forslag, at man kan lave små 

trivselsgrupper á 3-4 elever med trivselsspørgsmål som omhandler andet end skole. 

Derudover synes han, at det var en god idé med et opsamlingsheat én gang om ugen for eleverne. 

 

Mogens Halken nævnte, at de er opmærksomme på korenes ambitionsniveau i denne tid. Mogens 

vil tale med sanglærerne om elevernes bekymring om sang og læring. 

 

5. Juridisk adskillelse af ESCPH og SAG – til orientering 

5.1. Bilag - Brev til Undervisningsminister fra Børne og Ungdomsborgmester 210121 
                    Svar fra Undervisningsminister til Børne og Ungdomsborgmester 180121 
 

   AH orienterede om problemstillingerne i forbindelse med adskillelsen af Europaskolen og SAG. 

Danske Gymnasier har i samråd med os foreslået, at Europaskolen kommer til at være omfattet af 

lovgivningens paragraffer vedr. kapacitet, så skolen er omfattet af de samme regler som andre 

offentlige gymnasier. AH oplyste i samme henseende, at de har et virtuelt møde på 

embedsmandsplan i morgen, hvor det drøftes nærmere. 

Anette håber, at der er en afgørelse inden sommer. 

 

6.    Gymnasiet - til orientering 

6.1.  Status på ny elevfordeling på gymnasiet 

AH orienterede om status på den politiske proces vedrørende nye regler for elevfordeling på 



 

 

gymnasieområdet. AH har deltaget i et virtuelt møde med Nye Borgerlige. Generelt er der blandt de 

højreorienterede partier støtte til SAG som profilgymnasium. 

Hun oplyste endvidere, at vi skal arbejde på støtten for SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet inden 

forhandlingerne går i gang. 

Forhandlingerne står pt. stille. 

 

 Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder for at kontakte diverse politikere. 

 

        6.2.  Status på virtuel undervisning 

Henvises til Martin Kristensens gennemgang under punkt 3.1.  

Derudover nævnte Martin Kristensen, at der er kommet en afklaring ift. studentereksamen til 

sommer: 

• 1g og 2g skal til 1 eksamen 

• 3g skal til 4 eksamener 

• Der er detaljer som ikke er afklaret endnu ift. kreative og eksperimentelle fag.  

 

7. Folkeskolen / Sangafdelingen – til orientering 

           7.1.  Status på elevoptag 

Mogens Halken orienterede om, at der er lidt færre ansøgere i år til optagelsesprøven til Folkeskolen – 

315 ansøgere og at optagelsesprøven afholdes fysisk og i starten af marts. 

Mogens Halken oplyste, at optagelse til MGK afholdes virtuelt efter vinterferien - søgetallet er stort i 

år. Det er første gang, at det afholdes virtuelt og det har været et stort forarbejde, at få det op at køre. 

 

           7.2.  Tema: Inklusion om plads til forskelligheder ved Tine Andersen 

Tine fremlagde et oplæg om hvordan SAG arbejder med inklusion i samarbejde med Københavns 

Kommune. Formålet med inklusionen er, at færre børn skal segreres ved en styrkelse af skolernes 

ressourcearbejde – se vedlagte Power Point: 

 

Nynne Dalå kvitterede for et godt indlæg og det gode børnesyn. 

 

Jens Kramer Mikkelsen syntes, at det var en rigtig god gennemgang og et godt værdigrundlag med 

udgangspunkt i barnet. 

 

Karsten Vestergaard kvitterede ligeledes for et godt indlæg og ville høre om, hvordan det er gået 

under Corona, og hvilke redskaber Folkeskolen ledelsen har brugt? 

 

Tine svarede hertil, at de taler med de elever der har det svært, pt. har de ml. 15-18 elever som er 

inviteret ind på skolen, hvor lærere og pædagoger hjælper eleverne videre med de udfordringer de 

har. 

 

 

 

 



 

 

8. Orientering om procedure for håndtering af mobning, chikane og seksuel chikane 

                8.1. Bilag – Procedure for håndtering af mobning, chikane og seksuel chikane  

       

      Beslutning: 

Grundet mangel på tid var der enighed i bestyrelsen om, at skubbe pkt. 8 til næste 

bestyrelsesmøde. 

        

Evt. 

Næste møde er Campus- og SAG afdelingsbestyrelsesmøde den 24. marts 2021 


