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Referat fra ekstraordinært Afdelings- og
Campusbestyrelsesmøde
Sankt Annæ Gymnasium
Dato:
Tid:
Sted:

14. april 2016
16.00 – 16.30
Lærerværelset

Mødedeltagere:

Jens Kramer Mikkelsen, Jonas Christoffersen, Hanne Løngreen,
Marianne Zibrandtsen, Caroline Warner, Rasmus Hornecker, Anne
Boukris, Nynne Dalå, Arne Holm, Dagmar Jónasdottir, Bertram
Seistrup, Edward Pedersen, Allan Severin, Connie Mikkelsen, Anette
Holst

Afbud:

Johan Lehtonen, Peter Langdal, Elsebeth Aller og Martin Kristiansen

Gæster:

Hanne Mølgaard, Merete Emcken

Referent:

Helen Pedersen

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Årsrapport for gymnasiet – til beslutning
Anette Holts oplyste, at Årsrapporten først har kunnet behandles på dette møde, idet der har
været en del frem og tilbage fordi Københavns Kommune og Deloitte nu skal samarbejde om
udførelse af revisionen.
Hanne Mølgaard gennemgik Årsrapporten for gymnasiet og oplyste, at revisionen ikke har
givet anledning til bemærkninger.
Det blev diskuteret, hvilke årsager der kunne ligge til grund for det studenterfrafald det har
været. Ledelsen oplyste, at der er opmærksomhed på problemstillingen.
Bestyrelsen godkendte herefter Årsrapporten.
3. Orientering om omlægning af understøttende undervisning i Folkeskolen til 2-voksenordning
Merete Emcken orienterede om, at i forbindelse med, Københavns Kommune beslutning om,
at ledelsen får kompetencen til omlægning af studietid til 2-voksenordning, ønsker at høre
bestyrelsen om, at folkeskolen, for at imødegå konsekvenser af elevers fravær ved turnéer,
samt evalueringen af studietiden, ønsker folkeskolen at omlægge en begrænset del af den
understøttende undervisning til en to-voksenordning, således at ressourcen kommer alle elever
til gode, og ikke bare det ene køn. Med en omlægning af den kønsopdelte studietid til tovoksenordning intensiveres og styrkes den faglige undervisning, hvilket vil sikre de bedst
mulige læringsbetingelser for alle elever.
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Merete oplyste, at næstsidste afsnit ”For at imødegå de negative konsekvenser” ændres til
”For at imødegå de faglige konsekvenser”.
Bestyrelsen bakkede op om den måde, folkeskolen ønsker at omlægge en begrænset del af
den understøttende undervisning på.
4. Evt.
Anette Holst orienterede om SAG-festivalen den 29. april.
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