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Referat fra ordinært
Afdelingsbestyrelsesmøde
Sankt Annæ Gymnasium
Dato:
Tid:
Sted:

7. oktober 2015
16.30 – 18.00
Lærerværelset

Mødedeltagere:

Jens Kramer Mikkelsen, Peter Langdal, Nynne Dalå, Anne Boukris,
Arne Holm, Dagmar Jónasdottir, Bertram Seistrup, Edward Pedersen,
Allan Severin, Connie Mikkelsen, Anette Holst

Gæster:

Maj-Britt Kramer, Martin Kristiansen og Jesper Christensen

Afbud:

Lone Wiggers, Elsebeth Aller, Hanne Løngreen

Referent:

Helen Pedersen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Referat fra den 3. september 2015 – til godkendelse og underskrift
Referat blev godkendt og underskrevet.
3. Meddelelser v/Anette Holst
Anette Holst orienterede om:
 at hun lige er hjemkommet fra New York, hvor Gymnasiekoret stadig er på turné, og at det
har været en rigtig god oplevelse,
 at første trivselsarrangement sker fredag den 9. oktober, som er et Trivselsløb for både
folkeskole og gymnasium, hvor der kan sponseres for antal løbet km. Der har været
forskellige reaktioner på dette arrangement og på det faktum, at den gamle form for
trivselsfest ikke holdes mere. Ud over dette Trivselsløb holdes:
o Gammel elevfest den 6. november 2015, hvor der vil komme forskellige musiske
indslag, caféer, spisning og meget andet.
o Stor Musikfestival den 29. april 2016.
 At gymnasieeleverne er kommet i gang i forhold til indsatsen om mindset. Det viser sig, at
der er flere skoler, både folkeskoler og gymnasier fra flere kommuner, der er i gang med
samme indsats, hvilket har ført til oprettelse at et netværk, samt at man vil udarbejde en
fælles ansøgning til A.P. Møller Fonden om midler.
4. Elevernes ferieplan 2016/2017 – til beslutning
Nynne forespurgte om lørdag den 25. juni 2016 ikke længere er en skoledag. Hertil svarede
Anette Holst at der ikke længere sker noget om lørdagen, og at det betyder, og at det hele
flyttes en dag bagud i forhold til afslutningerne.
Afdelingsbestyrelsen vedtog elevernes ferieplan.
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5. Kommunens Budget 2016 – til orientering.
Punkt 5 og 6 slås sammen. Anette Holst orienterede om:
 at der i Københavns Kommunes budget for 2016 er blevet afsat 7.2 mill kr. til genhusning
af Europaskolen. Genhusningen kommer formentlig til at blive nogle pavilloner på en grund
ude i Sydhavnen
 at sangskolen skal spare ½ mill kr. med fuld virkning i 2018, hvoraf de 250.000 kr. allerede
skal spares i 2016. Besparelsen bliver fordelt med halvdelen på administrationen og
halvdelen på tilsyn og på sanglærernes arbejdstid
o Connie Mikkelsen udtrykte bekymring i forhold til besparelsen og sagde samtidig, at
medarbejderne selvfølgelig vil indgå i processen omkring effektiviseringen.
Samtidig håbede hun, at ledelsen vil tage stilling til, hvilket service niveau man kan
få for de penge, der er til rådighed.
 at gymnasiet skal spare med 2 % de næste 4 år, hvilket også kommer til at berøre
gymnasieadministrationen. Derfor vil der blive hyret en ekstern konsulent, som skal
udarbejde en tilbundsgående analyse af de administrative opgaver. Processen sættes i
gang efter efterårsferien.
 At der hurtigst mulig vil blive udarbejdet en plan for, hvordan besparelserne kommer i hus.
Afdelingsbestyrelsen tog Anette Holts meddelelser til efterretning.
6. Budgetvedtagelse vedrørende sangafdelingen – til orientering
Se pkt. 5.
7. MGK rapport – til orientering
Maj-Britt Kramer, der er afdelingsleder for Sankt Annæ MGK orienterede om den statusrapport,
der er blevet udarbejdet for MGK. Tilsynet med MGK lå tidligere i kommunen, men er fra
2015/16 placeret i Kulturstyrelsen.
Maj-Britt Kramer oplyste, at der i Danmark er 8 MGK-centre, hvoraf Sankt Annæ MGK er den
ene. Hos os er MGK integreret i gymnasieuddannelsen. På alle de øvrige centre, som er
placeret på store musikskoler i regionerne, har eleverne en bred vifte af øvrig beskæftigelse
samtidig med MGK-forløbet, og MGK-undervisningen kan desuden foregå decentralt på
musikskoler i regionen.
Maj-Britt Kramer fortalte om MGK her på skolen ved fremvisning af en præsentation, som
sendes ud med dette referat. Af denne præsentation fremgik blandt andet, at antal ansøgere
overstiger antallet af MGK-pladser. Anette Holst bemærkede, at vi meget gerne vil kunne
optage flere, men at økonomien er en begrænset ramme.
MGK skal arbejde med følgende indsatsområder:
 Etablering og udvikling af en lydlinje i samarbejde med Rytmisk Musikkonservatorium
og det Kongelige Danske Musikkonservatorium
 Udvikling af individualiserede studieforløb
 Videndeling med gymnasiale talentmiljøer internationalt.
Afdelingsbestyrelsen tog afrapporteringen til efterretning.
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8. Kapacitet i gymnasiet for 2016/2017 – til beslutning
Martin Kristiansen orienterede om, at afdelingsbestyrelsen hvert efterår skal tage
stilling til gymnasiets kapacitet for det kommende skoleår. Gymnasiet har gennem flere
år haft en kapacitet på 7 klasser pr. årgang (svarende til 196 elever). Sankt Annæ
Gymnasium ønsker nu at hæve denne kapacitet til 8 klasser pr. årgang (svarende til
224 elever).
Skolen har gennem mange år haft flere kvalificerede ansøgere end vi har kunnet
optage i gymnasiet. Hvis vi opretter et ekstra spor vil vi få mulighed for at optage flere
af disse ansøgere, hvilket vil betyde en bedre udnyttelse af skolens ressourcer (fx i
forbindelse med valghold, hvor vi nu har en del små hold). Samlet set forventer vi, at
en ekstra klasse vil bidrage positivt til gymnasiets økonomi.
I København er kapaciteten på gymnasieområdet for lav. Ved at hæve kapaciteten på
Sankt Annæ Gymnasium kan vi være med til at afhjælpe et generelt problem i
hovedstadsområdet.
Skolen har lavet en lokaleanalyse, som viser, at der i de første 2 år efter en udvidelse
til 8 klasser ikke vil være problemer med at huse de ekstra elever. Herefter begynder
der at komme pres på lokaler og fællesområder, og der vil blive behov for at finde
alternative løsninger.
Det indstilles til afdelingsbestyrelsen at vedtage en udvidelse af kapaciteten fra 7 til 8
klasser.
Edward Pedersen oplyste, at lærerkollegiet umiddelbart er positive overfor et 8. spor,
men udtrykte sin bekymring i forhold til lokaleanalysen, idet lærerne opfatter at der er et
stort pres på lokalerne allerede nu.
Anette Holst fremførte, at hvis der oprettes en ekstra klasse, vil der i de næste 2 år
være et stamlokale til alle klasser. Herefter vil der blive fundet en løsning.
Dagmar Jónasdottir oplyste, i forhold til lokalesituationen er det er vigtigt, at ledelsen
kommunikerer og inddrager eleverne, så de ved, hvad der kommer til at ske, og det
skal ikke være via Lectio.
Dagmar Jónasdottir oplyste endvidere, at der er en problematik i forhold til
musiklokalerne kontra elevernes brug, idet det hæmmer musikundervisningen, at der
ikke er nogen steder at øve, hvilket også går ud over elevernes trivsel.
Anette Holst svarede, at hun vil tage det op på et møde med elevrådene i gymnasiet og
folkeskolen.
Afdelingsbestyrelsen gav herefter tilsagn til, at Sankt Annæ Gymnasium udvider
kapaciteten fra 7 – 8 klasser fra skoleåret 2016/17.
9. Studieretninger på gymnasiet – til beslutning
Martin Kristiansen orienterede om, at forslaget bygger videre på de studieretninger der
er udbudt i dette skoleår, med den forskel at den udbudte studieretning Engelsk A,
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Spansk A og Musik A erstattes af en ny studieretning med Musik A, Engelsk
A/Matematik A og samfundsfag B. Idéen med den nye studieretning, som får navnet
”Musik plus” er, at den skal bestå dels af alle MGK-elever og dels af elever som også
har stor interesse i at få et ekstra musiktilbud i tilknytning til deres
gymnasieuddannelse.
Navnene på studieretningerne er blevet ensrettet med det formål at signalere så tydelig
som muligt, hvad studieretningerne arbejder med.
Bestyrelsen havde nogle afklarende spørgsmål i forhold til de forskellige
studieretninger, som Martin Kristiansen besvarede.
Afdelingsbestyrelsen godkendte de foreslåede studieretninger.
10. Folkeskolen – til orientering
 10.1 Orientering fra møde i forældrearbejdsgruppen 24/9
o Nynne Dalå orienterede om, at forældregruppen har haft 2 rigtige gode
møder, hvor der bl.a. var en drøftelse af en større involvering af forældre
både ved tilsyn, åben skole mm.
 Nynne Dalå opfordrede til, at lærerne definerer, hvilke opgaver
forældre kan bruges til. Man kunne også forestille sig, at man ansatte
gymnasielever i nogle timer.
 Jesper Christiansen fremførte, at forældrene ikke nødvendigvis kun
kan bruges til løsning af praktiske opgaver, men at man også kunne
forestille sig at bruge dem i forhold til deres erhverv fx praktikpladser
m.m.
o Nynne Dalå ledelsen opfordrede til at orienterer forældrene om de
besparelser, som skolen er blevet pålagt.
o Vedrørende kvalitetsrapporten for folkeskolen, er den blevet behandlet i den
nedsatte forældregruppe.
 10.2 Skoledagens længde
o Jesper Christensen orienterede om det nye udspil der er kommet fra
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, som giver mulighed for at
udnytte et par dispensationer, som er:
 Omlægning af nogle studietids timer på 3. årgang til 2-lærerordning.
Dette kan medvirke til, at 3. klasserne så vidt muligt igen kan møde kl.
9.00
 Ledelsen har bedt distriktsforvaltninger undersøge muligheden for en
forsøgsordning, hvor konfirmationsforberedelse kan erstatte studietid.
 10.3 Kontaktforældremøde
o Jesper Christensen oplyste, at der er Kontaktforældremøde den 28. oktober.
Dagsorden er sendt ud og håbede at der også kommer deltagelse fra
bestyrelsen.
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 10.4 Orientering om byggesager
o Jesper Christensen orienterede fra 2 byggesager:
 Renovering af skolegården forventes påbegyndt i indeværende år og
forventes færdiggjort i løbet af 2016. Der har været holdt møder, hvor
lærere, forældre og elever har været inviteret, og man forsøger at
tilgodese alle aldersgrupper, men der er ikke tale om en total
renovering.
 Elevrådene fra folkeskolen og gymnasiet henstillede, at der
bliver kommunikeret bedre i forhold til planlægning, så der er
mulighed for deltagelse i evt. møder.
 Ombygning af A-bygningen.
 Jesper Christensen orienterede om, at alt går som planlagt.
Forventer det er færdigt 1. marts. Det forsøges planlagt at det,
der larmer mest sker i efterårsferien, men lidt larm kan ikke
udelukkes.
Afdelingsbestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.
11. Orientering
 Nyt fra elevrådene

Folkeskolen – Sebastian Seistrup orienterede om,

At der har været holdt et par møder, hvor det er blevet besluttet at lave
flere fællessamlinger end sidst år.

At eleverne har drøftet, at de gerne vil have mere bevægelse i
undervisningen.


Gymnasiet - Dagmar Jónasdottir orienterede om,

at elevrådet arbejder med, at blive mere synlig.

der er blevet nedsat forskellige udvalg, og at der er mange engagerede
elever, som meget gerne vil hjælpe med praktiske gøremål,

at elevrådet har præsenteret de nye studie-ordensregler,

at elevrådet har stor fokus på trivsels, især det med stress,

at der er stor frustration i forhold til, at Trivselsfesten er blevet erstattet af
andre arrangementer, og der er behov for at ledelsen melder
begrundelsen ud, og

at der i forbindelse med de besparelser, der sker på STX og vedrørende
erhvervsskolerne godt kan komme nogle tiltage fra elevernes side.
Anette Holst oplyste, at hun vil tage emnerne op overfor eleverne.

Afdelingsbestyrelsen takkede for orienteringerne.
12. Evt.
 Intet til dette punkt. Næste møde er den 1. december, hvor der også holdes møde i
Campusbestyrelsen.
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