
 

 

Referat 
Campus- og SAG 

Afd.bestyrelsesmøde 

Bilag 1.1 

Dato:  06. december 2021  

Tid:  16.30 – 18.30  

Sted:   

Mødedeltagere: Peter Langdal, Rasmus Hornecker, Edward Pedersen, 

Allan Severin, Nynne Dalå, Arne Holm, Alfred Hovby 

Gotved – Elevrep. FO SAG, Christina Krog Jensen, Julie 

Rørdam Thom, Anette Holst, (med online, Jens Kramer 

Mikkelsen,) 

Afbud:                               Karsten Vestergaard, Rikke Karlsson, Christen 

Bagger, Sofie Seidenfaden, Hanne Løngreen, Anne 

Boukris, Alma Linnea Del Campo– Elevrep. GY SAG, 

Jonas Christoffersen, Muskan Asim – Elevrep. FO 

ESCPH, Alice Malmberg – Elevrep. GY – ESCPH, 

Marianne Zibrandtsen, Helle Bjerre Degn. 

 

Gæster: Malene Wegener Knudsen, Hella Helvig Jensen, 

Martin Kristiansen, Mogens Halken 

Referent:                     Özgül Iljazovski 

 

Campus- og SAG Afdelingsbestyrelser 
 

Dagsorden: 

 

1.   Godkendelse af dagsorden 

1.1 Bilag – Dagsorden 

 

 

      Anette Holst bød velkommen og orienterede om at Jens Kramer Mikkelsen 

      deltager virtuelt. 



 

 

       

      Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat 

2.1 Bilag – Referat fra Campus bestyrelsesmøde den 23/09-21 

 

      Referatet blev godkendt. 

 

3. Meddelelser: 

3.1. Status på adskillelse af ESCPH og SAG  

 

Anette Holst oplyser at det er taget af lovprogrammet, med travlhed som 

begrundelse, så beslutningen er udsat i et år. Forvaltningen arbejder videre 

på vedtægterne. 

 

      Når der er valg næste gang, skal der stadig vælges til Campusbestyrelsen. 

 

3.2. Audit på ESCPH 

 

Der har været audit af gymnasiedelen.                                                           

Julie Rørdam Thom oplyser, at det gik rigtig godt. Vi fik fornemt feedback på    

lærernes undervisning og på skolens profil. Vi har også fået stor ros for at 

skabe trivsel blandt eleverne, og eleverne er meget glade for lærerne. Der er 

kun kommet kritik for ikke at have bygget broer til flere europaskoler. Vi ser 

frem imod de første studenter i 2023. 

 

      Anette Holst oplyser at vi er fuld akkrediteret hele vejen op. 

 

  

 

4.  Budget for Gymnasiet 2022 

     4.1 Budget for gymnasiet på SAG  

 

Hella Helvig Jensen gennemgår budgettet og oplyser, at vi ikke har fået de 

endelige satser endnu. Det er lavet på baggrund af de udmeldinger vi fik i 

august. Der er kigget på antal elever, og budgetteret med et frafald på ca 5 

elever. MGK satser vi på forbliver på det samme niveau.  

Der er generelt store lønfremskrivninger. Lønbudgettet er lagt ud fra den 

enkelte medarbejder og ud fra gældende overenskomster.  

Eat-ordningen får sin egen linie og har egne omkostninger. Det koster lidt at 

holde det, med bl.a betalingsterminal, og ansættelse af egne medarbejdere.  

Ordningen er en succes, og vi er begyndt at hæve antallet af portioner. 

 



 

 

Anette Holst fortæller, at der i budgettet er afsat midler af til SPS (Special 

pædagogisk støtte), da vi har stigende antal elever, der har brug for det. Vi 

ønsker også at bruge midler til profilaktiviteter, samt nye musik- og kortilbud.  

 

Nynne Dalå kommenterer, at det er fantastisk, især vedr. SPS, og foreslår at man søger hjælp hos 

nogen, der har erfaring, så man kan bruge pengene korrekt med det samme. 

      Anette Holst oplyser at husleje af pavilloner, betales delvis af kommunen. 

 

Budgettet blev godkendt. 

 

 4.2 Bilag - Budget for MGK 

 

Mogens Halken gennemgår de forventede udgifter. Vi skal hvert 4.år indgå 

en rammeaftale, og er i dialog med Kunstfonden om MGK og udarbejde en 

strategiplan. Vores elevpris er markant lavere end andre MGK- skoler i 

Danmark.  

 

Budgettet blev godkendt. 

    

5. Upper Secondary 2022 

5.1 Bilag – Budget for Upper Secondary  

 

Hella Helvig Jensen gennemgår budgettet og oplyser, at vi forventer, at optage 126 

årselever, i sommeren 2022. 

 

Skolen er under udvikling og der er budgetteret med, at der skal ansættes flere lærere.  

Der er også sat midler af til inventar. Vi vil gerne have en indbydende skole. Vi gør meget 

for at holde på eleverne. 

 

Julie Rørdam Thom oplyser, at der i år kun har været én 9. klasse, der kunne rykke op. Der 

er flere klasser til næste år. Der bruges meget energi på at bygge en god kultur op. Fx 

elevråd og forskellige udvalg. Alle er engagerede og støtter det. 

 

Budgettet blev godkendt under forudsætning af, at ESCPH´s afdelingsbestyrelse også 

godkender det. 

 

       

 

 

 



 

 

 

 

SAG Afdelingsbestyrelse 
 

6. Godkendelse af referat  

6.1 Bilag - Referat fra SAG afd. bestyrelsesmøde den 16/9-21 

  

      Referatet blev godkendt.  

 

7. Meddelelser og orientering 

7.1 Status på det nye musikhus 

 

Mogens Halken og Simon Skjødt har holdt møde med TRUST, hvor der blev 

enighed om, at projektet er beskrevet som ønsket. Vi håber på en endelig 

aftale inden jul. Største punkt er akustikken, som vi har beskrevet nøje, og 

det mener de at kunne leve op til. 

 

Jens Kramer Mikkelsen spørger til, hvem der formelt er bygherrer på 

projektet, da det er vigtigt at ansvaret ikke ligger hos os. Mogens Halken 

oplyser, at KBH´s Kommune står som bygherrer i aftalen og derfor har 

ansvaret. Vi får extraordinært lov til at følge med i projektet.  

 

7.2 Opfølgning på trivselsarrangementer 

 

Anette Holst oplyser, at vi har haft to store og vellykkede arrangementer. 

Trivselsløbet gav overskud, og gymnasieeleverne deltog med et pænt antal. 

Martin Kristiansen fortæller at gammel elevfesten 5.nov også blev en stor 

succes. Det er 3.gang vi holder det, og det var den bedst besøgte, med over 

1000 gæster, og mange positive tilbagemeldinger. Der kommer et pænt 

overskud. 

 

7.3 Status på advokatundersøgelse af krænkelser på SAG 

 

Planen er at det skal komme før jul, mere ved vi ikke endnu, men vil   

informere så snart vi ved noget. 

Vi er sammen med eleverne i gang med at arbejde på, hvordan vi forhindrer 

krænkelser i det hele taget.  

 

7.4 Status på arbejdet om udvikling af skolens profil 

 

Anette Holst fortæller, at vi havde temadag den 16.nov, hvor man blev fordelt 

i 9 workshops, og sidst på dagen kunne besøge hinanden og se de 



 

 

forskellige forslag. Vi er ved at systematisere de ideer, der er kommet. Der er 

kommet 200 gode ideer. Både sociale og tværfaglige. Der er både ideer til 

folkeskolen og gymnasiet. Vi har nedsat en profilgruppe, som skal sortere og 

prioriterei både de kortsigtede og langsigtede ideer. 

 

       

7.5 Status Covid-19 

 

Malene Wegener Knudsen orienterer om, at det i folkeskolen, ser rigtig pænt ud i 

denne uge med 20 smittede, sammenlignet med sidste uge, hvor vi havde over 

30. Vi har også haft lidt smitte blandt medarbejderne. Patientstyrelsen er ikke 

bekymrede. 

 

Martin Kristiansen orienterer om at gymnasiet har ca 4-5 smittede pr dag, og har 

ligget på det niveau de sidste 2 uger, og det er spredt ud i de forskellige klasser. 

Enkelte lærere har også været smittede. 

 

Malene Wegener Knudsen informerer om at krybbespillet er udskudt til Hellige 

Tre Kongers aften i januar. 

 

 

8 4-årig Strategiplan for MGK – oplæg ved Mogens Halken 

  

       Mogens Halken gennemgår strategiplanen for MGK. 

       (PowerPoint er vedhæftet) 

 

 

9 Orientering fra Elevråd, FO, GYM 

 

Alfred Hovby Gotved oplyser, at der er valgt UMR (undervisningsmiljø-repræsentanter) Liva fra 8.v 

og Mari fra 7.v. De deltager i en uddannelse som KBH´s Kommune tilbyder, hvor man lærer at 

kunne varetage elevernes interesser overfor skolens ledelse. 

 

Sally fra 8.v er KFE-medlem (Københavns fælles elevråd), som er skolernes og elevrådenes 

samlede talerør til byens politikere. 

 

Der er i går sendt en anmodning til Trivselsfonden om køb af bordfodbold, sæbe til bad i idræt, og 

hygiejnebind ude på toiletterne.  

 

Malene Wegener Knudsen oplyser, at der er planer om at lave en undervisningsmiljørapport til 

foråret sammen med UMR og elevrådsrepræsentanter fra de forskellige klasser. 

 

 

 

 



 

 

 

 

10  Sangskolen 

10.1 Opdrag fra forvaltningen vedr. effektivisering    

 

Mogens Halken forklarer at, sangskolen hører indenunder, bydækkende enheder, hvor vi skal finde 

2pct besparelse hvert år i 4 år.  

Man kunne også komme med en ide til et investeringsprojekt. Mogens Halken 

har meldt ind, at vi kunne starte et spor op fra Børnehaveklassen. Det kan dog 

tidligst ske fra 2024. 

 

11 Nyt fra folkeskolen 

 

Malene Wegener Knudsen informerer om, at vi har haft besøgsdag, og havde næsten fuld koncertsal. 

Grundet corona,streamede vi undervisningen fra klasserne ned til salen. Forældrene var meget 

tilfredse.  

 

Vi afventer budgettal, og håber at have dem i starten af januar. 

 

Vi har inviteret til kontaktforældremøde i januar 2022, for at drøfte inklusion. Nynne Dalå foreslår, at 

man der tænker på rekruttering af forældre til bestyrelsen. 

 

Mogens Halken oplyser at vi har forholdsvis lave søgetal fra drenge.  

. 

 

12 Gymnasiet 

12.1 Nyt fra gymnasiet 

 

Martin Kristiansen oplyser, at grundforløb for 1.g´erne er afsluttet, og der blev valgt studieretning før 

efterårsferien.  

Drama på a-niveau bliver mere og mere populært, vi har elever nok til 1,5 klasse.  

 

Grundet Corona har studieturene været i Danmark. Det var nogle rigtig gode ture til bl.a Århus og 

Bornholm. Og tilbagemeldingen fra lærere var, at det faglige blev endnu bedre. 

 

1g´ere blev sendt afsted til Berlin med extra bemanding, grundet corona, og havde en rigtig god tur. 

 

 

 12.2 Bilag - Revidering af studieordningsregler – til godkendelse 

 

Martin Kristiansen orienterer om, at de har været til høring hos elever og lærere, 

hvor der ikke har været nogen kommentarer. Det er bl.a vedr. rygepolitik, 

mobning og krænkelse.  

 

Ændringer blev godkendt. 



 

 

 

13 Evt 

 

Ingen evt emner. 

 

 

Næste SAG Afdelingsbestyrelsesmøde er 23.februar 2022. 

Næste Campusbestyrelsesmøde er 05.april 2022. 

 


