Referat fra ordinært
SAG Afdelings- og Campusbestyrelsesmøde
Sankt Annæ Gymnasium
Dato:
Tid:

2. juni 2016
17.00 - 18.30

Mødedeltagere:

Jonas Christoffersen, Hanne Løngreen, Marianne Zibrandtsen, Peter
Langdal, Nynne Dalå, Elsebeth Aller, Anne Boukris, Dagmar
Jónasdottir, Bertram Seistrup, Johan Lehtonen, Edward Pedersen,
Allan Severin, Connie Mikkelsen, Anette Holst

Gæster:

Martin Kristiansen, Mogens Halken

Afbud:

Jens Kramer Mikkelsen, Caroline Warner, Arne Holm, og
Rasmus Hornecker

Referent:

Helen Pedersen

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden
Næstformand Hanne Løngreen var mødeleder, da formand Jens Kramer Mikkelsen var
forhindret i at deltage på mødet.
Det blev besluttet, at dagsordens punkt 7 rykkes op som punkt 3. Dagsordnen blev herefter
godkendt.
2. Referat fra den 1. december 2015, 1. marts og 14. april 2016 – til godkendelse
Det blev besluttet at bestyrelsesmedlemmerne ikke længere underskriver referaterne. I stedet
vil referaterne blive påført en godkendelsesdato.
Referat fra Campusbestyrelsesmødet den 1. december 2015, referat fra SAG
Afdelingsbestyrelse den 1. marts og referat fra SAG Afd.- og Campusbestyrelsesmøde 14. april
2016 blev godkendt.
3. Kompetencecenter – til orientering
Hanna Jørgensen, som er koordinator for projektet orienterede om arbejdet med oprettelsen af
kompetencecentret på SAG, som skal være med til at løfte de andre skolers praktisk-musiske
fag. Der har været holdt møder og kurser, netværk med bl.a. faglige foreninger, Metropol, DPI,
AAU m.fl. med henblik på synliggørelse af tilbuddet.
SAG arbejder på at udvikle håndværk og design. I billedkunst har vi ikke kompetencen i huset
og vil derfor arbejde samme med billedskolen.
Hanne Jørgensen orienterede om, at det skal præsenteres for folkeskolelærerne den 14. juni,
og at det startes op stille og roligt.
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Elsebeth Aller spurgte, hvordan evalueringen skal foregå, på hvad og hvem? Hertil svarede
Hanne Jørgensen, at der er udarbejdet et skema til brug for evaluering.
Anette Holst og Mogens Halken orienterede om, at man er ved at skulle forhandle kontrakten
færdig, og at der vil komme en yderligere orientering på næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelserne takkede for oplægget og tog orienteringen til efterretning.
4. Meddelelser v/Anette Holst
Martin Kristiansen gennemgik slides med fakta og myter om gymnasiet i forhold til andre
uddannelser.
./. Slides sendes sammen med referatet.
Der udspandt sig forskellige opfattelser af, om eleverne vil få en bedre uddannelse, hvis man i
højere grad optager de elever hvis karakterer ligger i toppen.
Dagmar Jónasdottir påpegede, at selvom karaktererne ikke er gode, er der elever som alligevel
formår at tage alle 3 år og gennemgår en positiv udvikling, som karakterer ikke kan vise.
Edward Pedersen spurgte, om der findes nogen tal over gennemførelsen mm. på SAG?
Anette Holst oplyste, at vi kan udarbejde et faktaark om SAG.
Martin Kristiansen orienterede om, at der er en problematik i forhold til brug af det
studieadministrative system ”Lectio, som 85 % af alle gymnasier benytter, idet Lectio ikke har
indsendt dokumentation senest 1. april til ministeriet, så de kan systemgodkendes. Det vil sige,
at SAG bruger et studiesystem, som ikke er godkendt. Ministeriet har dog givet dispensation til
brug af Lectio. Nogle gymnasier er i gang med en indsats for at få Lectio systemgodkendt. Som
modstykke til Lectio kan systemet Ludus evt. komme i spil.
Anette Holst oplyste, at SAG afventer situationen i forhold til systemgodkendelsen, men at
SAG arbejder på at have en plan B.
Nynne Dalå spurgte om SAG har haft nogle politikere på besøg? Hertil svarede Anette Holst, at
direktør Tobias Stax har været på besøg, og der var en god dialog og forståelse for SAG’s
udfordringer.
Det var også meningen, at borgmester Anne Mee Allerslev skulle have været her, men hun
måtte melde afbud. Ny dato er ikke aftalt.
Bestyrelserne tog meddelelserne til efterretning.
5. Kort opfølgning på Strategiseminar – til orientering
Anette Holst oplyste, at der på første møde efter sommerferien bliver en evaluering af
indsatsområderne for 2015/16 samt oplæg til de nye for 2016/17 i forlængelse af de input, der
kom på strategiseminaret.
Med hensyn til visionen er ledelsesgruppen i gang med at bearbejde gruppens arbejde fra
seminaret. Det bliver en proces, der kommer til at foregå hen over skoleåret 2016/17.
Bestyrelserne tog orienteringen til efterretning.
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6. Elevernes ferieplan 2017/2018 – til godkendelse
Elsebeth Aller komplementerede, at ferieplan for 2017/18 er kommet i så god tid.
Bestyrelserne godkendte elevernes ferieplan for 2017/18.
7. Arbejdsgruppe i forvaltning vedr. gymnasiets vilkår – til orientering
Anette Holst orienterede om, at der arbejdes med forskellige lånemuligheder, men at det endnu
ikke er afklaret pga. mødeudsættelser fra BUF’s side. Mødet udsat til den 10. juni, så
yderligere orientering kommer på et møde efter sommerferien.
Bestyrelserne tog orienteringen til efterretning.
8. Orientering – Nyt fra elevrådene
Hanne Løngreen og resten af bestyrelserne takkede Dagmar Jónasdottir, Bertram Seistrup og
Johan Lehtonen for deres arbejde i bestyrelserne. Det var deres sidste bestyrelsesmøde.
Dagmar går ud af gymnasiet, Bertram og Johan stopper i folkeskolen.

Bertram orienterede om, at de trods sygemeldt kontaktlærer har opretholdt
fællessamlingerne.

Dagmar orienterede om, at der er valgt ny formand og næstformand for gymnasiets
elevråd. Formand bliver Ella Wiberg. Elevrådet har haft travlt med bl.a. nedlæggelse
af undervisningen pga. gymnasiereformen, hvor de er bekymrede for, at man vil
prioritere naturvidenskab og matematik over de musiske og kreative fag. I den
forbindelse har de lavet følgende video:
https://www.youtube.com/watch?v=zRjBK1dYnY4
9. Høring vedr. fritidstilbud på Europaskolen – til orientering
Anette Holst orienterede om, at kompetencen i forhold til høringen egentlig ligger i
Europaskolebestyrelsen, men ønsker Campusbestyrelsens accept af at europaskolen vil
indstille, at det skal være en KKFO og ikke et fritidshjem.
Bestyrelserne tilsluttede sig europaskolen indstilling. Høringsfristen er den 24. juni, og det vil
bliver drøftet i Europaskolebestyrelsen den 7. juni.
10. Mødedatoer for skoleåret 2016/17 – til godkendelse
De ordinære mødedatoer blev godkendt, men datoen for strategiseminaret for de tre
bestyrelser forsøges ændret til 18. maj 2017.
11. Evt.
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