
 

 

Bilag 7.2 

Referat – SAG Afd. Bestyrelsesmøde den 23. september 2020 

Kort præsentation af alle i bestyrelserne 

1. Meddelelser og orientering v/Anette Holst: 

3.1 Helhedsrenovering og genhusning 

Anette Holst orienterede om, at helhedsrenoveringen går godt, så Sankt Annæ Gymnasium 

kan flytte tilbage fra ESCPH lige efter efterårsferien.  

Kommunikationsplan om flytningen er sendt ud i dag den 23/9 til alle medarbejdere.  

 

Anette Holst informerede ligeledes om, at der er penge tilovers, så Sankt Annæ Gymnasium 

kan renovere administrationsgangen, lærerværelset, mødelokaler, garderoben mm. 

Renoveringen vil stå på mellem efterårsferien og frem til jul. 

 

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med TRUST teamet og deres samarbejde med Sankt 

Annæ Gymnasium og at vi er foran med renoveringen og har mulighed for at renovere 

administrationsgangen. 

 

3.2 Ny musikbygning 

Mogens Halken viste bestyrelsen grundtegningen af det nye musikhus, og kunne glædeligt 

meddele, at den nye musikbygning er taget med i KK budgetforlig, hvor hele anlægssummen 

er med ligesom betaling af fondsmoms.   

 

Mogens Halken orienterede ligeledes om, at ledelsen regner med, at projekteringsfasen er 

klar til indlevering lige efter nytår til myndighedsgodkendelse. Dette betyder, at første 

spadestik kan tages til august næste år og vi håber, at kunne flytte ind til efterårsferien 2022. 

 

Jens Kramer Mikkelsen spørgsmål: Jeg synes, vi skal prøve at tage fat i bygherrerne, om de 

kan trække i nogle tråde, så det kan gå hurtigere med myndighedsgodkendelsen. 

 

2. Høringssvar vedr. ny budgetmodel for folkeskolen – til godkendelse 

4.1 Bilag - Forslag til ny budgetmodel for Folkeskolen 

Malene Wegener Knudsen gennemgik forslaget til den nye budgetmodel nærmere for 

bestyrelsen. 

  

4.2 Bilag - Oplæg til høringssvar fra SAG 



 

Malene Wegener Knudsen orienterede bestyrelsen om, at Sankt Annæ har meget få elever vi 

sender videre til specialskoler. Sankt Annæs segregeringstal ligger på 0- 0,5 % som er lavere 

end andre skoler. 

 

Malene Wegener Knudsen meddelte, at vi har nogle opgaver som administrativt fællesskab 

som andre skoler ikke har, så derfor mener vi ikke at Sankt Annæ Gymnasium kan spare 

yderligere end vi allerede har gjort. 

Anette Holst informerede om, at Sankt Annæ Gymnasium optager på andre måder end 

andre skoler, da vi også har kor og sang aktiviteter. Anette Holst orienterede om, at Sankt 

Annæ Gymnasium fik et beløb før skolereformen og da skolereformen blev vedtaget, fik vi 

skåret det beløb væk igen. Sankt Annæ Gymnasium er en særlig skole, som har været 

underlagt besparelser, og det bliver svært, hvis vi skal spare yderligere. 

 

Jens Kramer Mikkelsen syntes at vores udkast til Høringssvar til kommunen var fint og 

sobert. 

 

Karsten Vestergaard knyttede en kommentar til høringssvaret ift. om vi skal vise vores 

segregeringstal?  

 

Malene Wegener Knudsen kommenterede på Karsten Vestergaards spørgsmål, om at vi i 

LokalMED besluttede, at tallet skulle med, for at vise Københavns Kommune, at hvis I skærer 

yderligere i vores budget, så bliver vores sekretionstal højere. Det bliver dyrere for 

Københavns Kommune, at lade eleverne gå på specialskole end at gå hos Sankt Annæ 

Gymnasium. 

 

Sofie Seidenfaden orienterede bestyrelsen om baggrunden for den nye budgetmodel for 

Folkeskolen. Sofie Seidenfaden udtalte, at vi i Københavns Kommune i 10 år har kørt med en 

fælles budgetmodel, hvor det har været uigennemskueligt for Kommunen, hvordan de 

økonomiske midler er blevet fordelt. Ambitionen har været at gøre det mere overskueligt 

ved at ændre det fra elev til klassetakst. Den anden ændring er, at vi har givet ekstra midler 

til skoler som er ekstra udfordret ift. tosproget skoler.  

Vi har lavet det om fra objektivt kriterie til socioøkonomi.  

Samlet set kommer det til at være de samme penge som gives til skolerne.  Sofie 

Seidenfaden informerede, at er der nogle særlige forhold på skolerne som gør, at det ikke 

kan implementeres lige nu, kan det evt. indfases på en toårige periode. 

 



 

Helen Pedersen udtrykte bekymring om besparelsen på det administrative fællesskab, som i 

forvejen har været udfordret de forgange år med besparelser. Jeg er bekymret for 

konsekvensen og hvad det vil medføre, hvis der skal spares på administrationen igen. 

 

Mogens Halken nævnte, at han har forståelse for forenklingsdagsordenen, men at vi ikke ser 

en sammenhæng med socioøko og børnesagerne – der er et grundprincip for modellen som 

ikke passer. Sankt Annæ Gymnasium har allerede sparet 1,5 millioner kroner. 

 

Nynne Dalå kommenterede derpå, at det er svært at drive en skole, hvis vi skal skære så 

meget i vores budget igen.  

 

Malene Wegener Knudsen kommenterede derpå, at den nye budgetmodel for Folkeskolen 

er en god robinhood model, men Københavns Kommune har glemt, at det koster at være en 

særlig profilskole. Det koster administration samt ledelse til at udføre det. 

  

Jens Kramer Mikkelsen var enig i alles kommentarer og at det er en god pointe, at vi er 

særlig og vi ikke passer ind i Københavns Kommune kategori. Vi falder udenfor de faste 

kategorier. Vi kan styrke udtalelsen mere, ved at have sætning med i høringssvaret, om at 

Sankt Annæ Gymnasium er særlig. 

 

Hanne Løngren kommenterede derpå, at Københavns Kommune har glemt, at de selv har 

besluttet, at vi har særlige opgaver for Københavns Kommune: 

 

Peter Langdal var enig i, at vi skal forstærke /highlighte mere, at vi er særlige. 

 

Malene Wegener Knudsen inddrager kommentarer fra bestyrelsen i høringssvaret, så det er 

klar til at blive sendt ud i morgen. 

 

Bestyrelsen drøftede det fremsendte oplæg, alle var enige om, at det var et fint formuleret 

hørringsvar, og det blev godkendt, når de øvrige kommentarer bliver inddraget. 

 

3. Elevernes ferieplan 2021/2022 – til godkendelse 

        5.1 Bilag - Ferieplan 2021/2022 

         

Marianne Zibrandtsen spurgte ind til, om det er nødvendigt, at ferieplanerne skal godkendes 

på bestyrelsesniveau, og om det ikke er nok, at det bliver godkendt i Sankt Annæ 

Gymnasiums ledelse? 

 



 

Anette Holst svarede på Marianne Zibrandtsen spørgsmål om, at det skal godkendes af 

bestyrelserne, og ikke kun på LokalMED og på ledelsesniveau. Det står i Københavns 

kommunes vedtægter. 

        

        Ferieplanen blev godkendt af alle. 

 

4. Budgetopfølgning 2020-2021 for Gymnasiet, Folkeskolen og Sangskole – til orientering 

      6.1 Bilag – GY-MGK budgetopfølgning 

      Hella orienterede om, at budgettet ser rigtigt godt ud og gennemgik det nærmere. 

Gymnasiet regner med at få et overskud på 600.000- 800.000 kr. Det reviderede budget 

kommer til december.  

 

Hella Helvig Jensen informerede ligeledes om, at skabelonen for budgettet er lavet lidt om, 

så den viser forbruget her og nu, og at efteråret er dyrere end foråret ift. hvornår vores 

aktiviteter er planlagt.  

 

Hella Helvig Jensen orienterede, at pavillonerne som vi havde budgetteret med, skal vi ikke 

betale for, da Byggesagen tager udgiften for pavillonerne her i efteråret. Hvilket gør, at vi 

kommer ud med et overskud. Vi skal først betale for januar måned 2021.  

 

Edward Pedersen spurgte ind til om merarbejde og studieture er med i det viste budget? 

Hella Helvig Jensen svarede på spørgsmålet, om at merarbejde ikke er med i budgettet 

endnu, men at det vil være med i det revideret budget til december.  

 

Endvidere oplyste Hella Helvig Jensen, at studieturenes udgifter er forbrugte udgifter.  

 

      Bestyrelsen havde ingen kommentarer og tog orienteringen til efterretning. 

 

      6.2 Bilag – FO-SA budgetopfølgning 

 

Hella Helvig Jensen orienterede bestyrelsen om, at der ikke meget luft i FO budget og at vi pt. 

har et underskud på 300.000 kr. FO ledelsen og økonomiteamet laver løbende 

budgetopfølgning, så de hvordan budgettet kommer til at se ud resten af året. 

 

      Bestyrelsen havde ingen kommentarer og tog orienteringen til efterretning  

 

 

 



 

7. Gymnasiet  

7.1. Bilag - Notat sendt til Københavns kommune vedr. forslag om ny elevfordeling - 

til orientering 

 

Anette Holst orienterede om, at Jens Kramer og hende var til møde i går på rådhuset med 

Tobias Stax og Jesper Christensen for at drøfte forslaget om den nye elevfordeling.  

Der var enighed blandt alle til mødet om, at Københavns Kommune ikke har interesse i, at 

Sankt Annæ Gymnasium bliver et almindeligt gymnasium. Vi vil drøfte vores strategi 

fremover.  

 

Anette Holst informerede ligeledes om, at Danske GY støtter klyngemodellen, og at de har 

tænkt videre, ved at komme med et forslag som lyder, at hvis hver klynge optager de 25 pct. 

som har de dårligste karakter først, så vil de resterende 75 pct. blive fordelt derefter. 

  

Anette Holst orienterede om sit forslag til Tobias Stax og Jesper Christensen, om at 50 pct. 

optages via klyngen og 50 pct. optages som vi gør i dag, med en forudsætning om, at de har 

søgt os og har musikkompetencer. 

 

Mogens Halken tilføjede en kommentar til Anette Holst forslag om, at det bliver spændende 

at se, hvad elevorganisationer siger til forslaget om den nye elevfordeling ift. at tage det frie 

valg fra dem.  

Mogens Halken informerede, at vi har plantet et frø hos kulturministeriet, om at de skal tale 

sammen med Undervisningsministeriet, da Sankt Annæ Gymnasium bliver uinteressante for 

kulturministeriet og kunstfonden, hvis vi ikke forbliver et musik gymnasium. 

 

Nynne Dalå kommenterede, at det kan være, at vi får en anden status andre steder i landet. 

 

Marianne Zibrandtsen kommenterede, at den liberale del af folketinget ikke vil have denne 

model for elevfordeling, så der vil komme intern modstand i Folketinget. 

  

Karsten Vestergaard kommenterede, at social ansvarlighed i denne sag er fint, men at vi har 

social ansvarlighed for hele Sjælland. 

 

              Bestyrelsen udtrykte bekymring for sagen og beder om, at det kommer på som pkt. på  

             dagsordenen på et kommende bestyrelsesmøde, når vi ved nærmere. 

 

7.1. Bilag - Orienteringsbrev om Finanslovsforslaget for 2021 for Almen Gymnasiale udd.- til 

orientering 



 

 

Martin Kristiansen orienterede bestyrelsen om finansforslaget for 2021 for det almen 

gymnasium.  

 

Martin Kristiansen orienterede ligeledes om, at jokeren i finansforslaget er 

markedsføringsudgifterne. Det kan ende i et beløb på 400.000 – 500.000 kr. som vi skal 

spare. 

 

7.3. Bilag – Udbud af studieretninger på SAG i skoleåret 2021-2022- 

til beslutning 

 

Martin Kristiansen orienterede om, at vi har en dispensationsansøgning ude i 

Undervisningsministeriet om musik A og drama A studieretningen, som vi afventer svar på 

ift. om vi kan beholde studieretningen, som vi har kørt i to skoleår.  

 

Alle i bestyrelsen var enige i beslutningen om at beholde studieretningen fremover. 

 

8. Afdelingernes fokusområder – til drøftelse og godkendelse 

 

8.1. Bilag – Evaluering af Fokusområder 2019-2020 

Anette Holst orienterede om, at evalueringen af fokusområderne er anderledes i år, da vi 

plejer at have det på Strategiseminaret i juni mdr., og ikke ultimo sept. mdr. som i år. Anette 

Holst informerede ligeledes om, at ledelsen har været i gang med evalueringerne. 

 

Mogens Halken informerede bestyrelsen samt fremviste den nye Hørerlærer bog som er 

udkommet som sanglærerne er meget tilfredse med. 

 

Arne Holm spurgte ind til om Sankt Annæ har en klar politik samt retningslinier for Meetoo 

og sexisme – samt hvordan skal vi opføre os indbyrdes. 

 

Martin Kristiansen kommenterede derpå, at vi har ordensregler og en antimobbestrategi, 

som dækker hele området. Derudover har vi i år allieret os med sex og samfund, hvor de skal 

tale med Gymnasiet og udskolingen om seksualitet og grænser. Det gør ikke det hele, men vi 

har fokus på det. 

 

Malene Wegener Knudsen kommenterede derpå, at Københavns Kommune også har 

udarbejdet materiale, som vi kan tage et kig på. 

 



 

Laura Grønlund, Elevrådsformand kommenterede, at det kan misforstås blandt de unge, hvis 

vi tror at det hjælper, at vi sender retningslinier ud om hvordan de skal opføre sig. Det er 

bedre signal til de unge, at vi har ét sæt etiske retningsliner på skolen som alle skal efterleve. 

 

Jens Kramer Mikkelsen opfordrede Folkeskolen og Gymnasieledelse til at genbesøge anti- 

mobbestrategien. Evalueringerne blev godkendt. 

 

8.2. Bilag – Udkast til Fokusområder 2020/2021 

 

Martin Kristiansen orienterede kort om de fælles fokusområder vi har på tværs. Bestyrelsen 

blev opdelt i grupper for at diskutere fokusområderne nærmere.  

 

Marianne Zibrandtsen spurgte ind til, at det dejligt med ordet sammenhængskraft, men 

hvordan vi vil gøre det i praksis i denne Corona tid?  

 

Malene Wegener Knudsen besvarede Mariannes spørgsmål. Vi prøver at gøre det vi kan, 

ellers gennemfører vi fokusområderne, når Corona ikke er der mere.  

 

Nynne Dalå spurgte indtil, at Gymnasiet har været hårdt plaget af at være adskilt på to 

matrikler. Håber I kan lave små Scala arrangementer til de elever som virkelig savner socialt 

samvær. 

 

Martin Kristiansen besvarede Nynne spørgsmål. Vi er enige, og vi har stor opmærksom på 

det. 

 

Edward Pedersen oplyste om, at han havde en bekymring om, at lærernes indsats kun bliver 

halvt grundet Corona. Lærerne kan godt inkludere Corona i vores fokusområder, men i 

Gymnasiet har vi mange fokusområder, som kan blive svære at nå pga. Corona. 

Mogens Halken kommenterede derpå, at der er forskel på tyngden af de forskellige 

fokusområder. 

 

Fokusområderne blev drøftet af bestyrelsen og godkendt. 

 

9. Nyt fra elevrådene 

Pkt. 9 og 10 blev taget før drøftelse af evalueringsområderne.  

 

Thune Schmidt, Næstformand i elevrådet oplyste bestyrelsen om, at de er nyvalgt til bestyrelsen 

og at det er hans første bestyrelsesmøde, og at de ikke har forberedt noget til dette Campus 



 

Bestyrelsesmøde.  

 

Malene Wegener Knudsen informerede ligeledes om et nyt tiltag. Fremover laver ledelsen et 

formøde med Gymnasiet og Folkeskolens elevråd inden bestyrelsesmøderne, om hvilke punkter 

Elevrådene har til dagsordenen.  

 

Laura Grønlund, FO Formand kommenterede derpå, at der var mange elever der ønskede at 

stille op til elevrådet. Derudover er de glade for, at der kommer gardiner i klasserne.  

 

Laura Grønlund informerede om, at formuleringen af de nye Corona plakaterne til de unge giver 

os skyldfølelse, hvis vi får Corona. Eleverne ønsker ikke at være skyld i noget. 

  

Malene Wegener Knudsen kommenterede derpå, at FO ledelsen har fjernet de nye Corona 

Plakater i Folkeskolen, da det giver en forkert signalværdi til de unge, som vi ikke kan stå inde 

for. 

 

Bestyrelsen var enige i Elevrådets bemærkninger om de nye Corona plakater. 

 

10. Evt. 

Malene Wegener Knudsen havde et ekstra punkt til dagsordenen omkring nyt skema. 

Bestyrelsen skal godkende en lektionsnedsættelse på 1 lektion i hørelære = understøttende 

undervisning på 4. og 5. årgang. Lektionsnedsættelsen udløser tolærerordning og holddeling 

andet sted. Der bliver sendt et skriv ud til bestyrelsen. 

 

Ellers ingen yderligere kommentarer til punkt. 10.  

 

 

Næste Campusbestyrelsesmøde er den 8. december 2020 

Dagsorden - European School 

• See attached agenda 

Fælles del: 

Kl. 19.30 - 20.00 Spisning i kantinen - ESCPH 

 

 


