Bilag 2.1.

Referat fra ordinært
Afdelingsbestyrelsesmøde
Sankt Annæ Gymnasium
Dato:

4. december 2014

Mødedeltagere:

Jens Kramer Mikkelsen, Peter Langdal, Nynne Dalå, Anne Boukris,
Arne Holm, Elsebeth Aller, Oliver Harthimmer, Peter Schaldemose,
Peter Rosenkjær, Allan Severin, Sanne Vestager, Anette Holst

Gæster:

Tomas Nørrekjær, Hanne Mølgaard, Mogens Halken og Merete
Emcken

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen blev godkendt.
2. Referat fra den 29. oktober. juni 2014 – til godkendelse og underskrift
Peter Rosenkjær og Nynne Dalå havde rettelser til referatets punkt 8 vedrørende
studieretningsudbud for gymnasiet.
Jens Kramer Mikkelsen opfordrede til, at når referatet sendes ud, at man tager kontakt til
referenten hvis man ikke er blevet refereret korrekt. Det behøver ikke at vente til næste
bestyrelsesmøde.
Rettelserne og uddybningerne vil komme med dette i referat af 4. december 2014.
Sætningen ”Peter Rosenkjær oplyste, at det ser fornuftigt ud…….” på side 3 næstsidste afsnit
ændres til ”Peter Rosenkjær oplyst, at man er ved at uddanne matematikvejledere for at styrke
de elever, der er svare i matematik og at gymnasiet tidligere har forsøgt at udbyde
studieretninger med sprog, men der er ikke søgning til disse blandt eleverne. Ligeledes har
kinesiske omverdensstudier været forsøgt, men ligeledes har man ikke haft søgning hertil.
Innovation er et område man arbejdet hårdt på at implementere i undervisningen i alle tre
fakulteter – naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab, og at man er særligt
opmærksomme på at innovation er fagligt forankret.”
Referatet fra 29. oktober blev godkendt med disse bemærkninger.
3. Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen – til godkendelse og underskrift
Der kom en drøftelse af, hvor budgetansvaret ligger i forhold til bestemmelserne i
forretningsorden, idet man gerne vil have afklaret ansvarsfordelingen mellem kommune og
bestyrelsen.
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Anette Holst oplyste, at der vil komme samme drøftelse til Campusbestyrelsesmødet, og at
problematikken vil blive afklaret med Børne- og Ungdomsforvaltningen.
Peter Langdal forespurgte, om der så sker ændringer i forretningsordenen, hvilket Jens Kramer
Mikkelsen oplyste skal afklares, når Sankt Annæ Gymnasium har fået svar fra forvaltningen.
Nynne Dalå havde en lille ændring til forretningsordenens § 1, stk. 7, hvor ”af” slettes i
sætningen ”af en afgørelse”.
Forretningsordenen blev med disse bemærkninger godkendt, men underskrives ikke på dette
møde, idet næstformand for bestyrelsen ikke er valgt endnu.

Anette Holst orienterede i den forbindelse om, at det 3. eksterne medlem til bestyrelsen nu er
fundet. Det bliver Hanne Løngreen, som er institutleder på Institut for Kommunikation,
Virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde Universitet og har en fortid på DPU.
4. Datoforslag til møder i Afdelingsbestyrelsen 2014/15 – til beslutning
Datoforslagene blev godkendt.
5. Gymnasiebudget 2015 – til godkendelse og indstilling til Campusbestyrelsen
Hanne Mølgaard gennemgik bemærkningerne, som har været sendt ud som bilag til
dagsordenen, gymnasiebudget 2015. Af budgettet fremgår bla., at der skal spares 3 % på løn
til undervisning. Besparelsen bliver fra 1. august 2015, og som det fremgår af bemærkningerne
vil ledelsen gå i dialog med TR om, hvordan effektiviseringen kan udmøntes.
Elsebeth Aller havde stor ros, idet Hanne Mølgaard har udarbejdet så detaljerede
bemærkninger til budgettet. Det gør det lettere at forstå tallene.
Elsebeth Aller spurgte, hvor stor frafaldprocenten er på Sankt Annæ Gymnasium i forhold til
taksamentertallene. Hertil svarede Hanne Mølgaard, at der ikke er noget frafald, forstået på
den måde at hvis nogen går ud, fyldes der op igen.
Anette Holst tilføjede til posten ”Projekter” på side 2 i budgettet, at det ikke handler om
pædagogiske projekter, men kun om bygningsmæssige projekter. Vedrørende de
pædagogiske projekter oplyste Anette Holst, at selvom Sankt Annæ Gymnasium skal
rationaliserer, bliver der selvfølgelig plads til pædagogiske udviklingsprojekter.
Oliver Harthimmer spurgte, hvad posten Censur m.m. går ud på. Hertil svarede Hanne
Mølgaard, at de bruges til de lærere, der skal være censorer ved mundtlige og skriftlige
eksamener.
Tomas Nørreskjær fremhævede, at vi får en del censorrefusion, idet mange gymnasielærer på
Sankt Annæ Gymnasium er ude i landet og lave censur.
Peter Rosenkjær udtrykte sin bekymring for varslingen af besparelsen på 3 % og fremførte, at
han håber og forventer, at der kommen en dialog med lærerekollegiet, så de kan inddrages i
videst mulig omfang.
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Bestyrelsen godkendte budgettet efter gennemgangen, hvilket bliver indstillet til
Campusbestyrelsen.
6. Ferieplan 2015/16 – til godkendelse og indstilling til Campusbestyrelsen
Anette gennemgik ferieplanen, og oplyste, at man i denne udgave ikke havde taget højde for,
at gymnasielærerne har ferie helt op til den 8. august, så derfor foreslås ferieplanen ændret
således at gymnasieeleverne starter tirsdag den 11. august 2015.
Nynne Dalå spurgte om man brugte lørdagene til undervisning. Hertil svarede Anette Holst, at
Sankt Annæ Gymnasium har valgt ikke at bruge lørdage, da det er for dyrt efter den nye
arbejdstidsaftale.
Elsebeth Aller syntes det er utilfredsstillende, at ferieplanen for næste skoleår først kommer nu
og henstillede til, at der tages kontakt til forvaltningen med forslag om, at den udsendes
tidligere samt foreslå, at ferieplanen bliver planlagt for flere skoleår ad gangen.
Ferieplanen for skolens elever i skoleåret 2015/16 blev godkendt med den ændring, at
gymnasieeleverne først starter tirsdag den 11. august 2015.
7. Drøftelse vedrørende nedsættelse af udvalg for folkeskoleområdet.
Anette Holst oplyste, at der på det konstituerende møde den 29. oktober blev talt om
nedsættelse af et arbejdsgruppe vedrørende folkeskolen, og ønskede en drøftelse i
bestyrelsen af, hvilken kompetence et sådan udvalg skal have og hvilke områder der skal
arbejdes med.
Merete Emcken oplyste, at det har været et ønske fra folkeskoleforældrene, at der er et sådan
udvalg, som bl.a. kan behandle områder i forhold til den nye folkeskolereform.
Nynne Dalå mente, at der er masser af opgaver, som man kan tage fat på, og som man har
mulighed for at bruge mere tid til at drøfte, fx principper, høringer i forhold til kvalitetsrapporten
m.m.
Det blev besluttet, at folkeskolens ledelse sammen med forældregruppen udarbejder et sæt
spilleregler/kommissorium til, hvad udvalget skal hvilket som så kommer på dagsordenen til
næste afdelingsbestyrelsesmøde.

8. Orientering
Elsebeth Aller savner punkter, hvor bl.a. eleverne giver en orientering, idet det er en eneste
måde, hvor man kan få en fornemmelse af, hvad der rør sig på skolen.
Anne Boukris er enig i, at det er vigtigt at få en afrapportering fra eleverne. Det kunne fx handle
om forskellige temaer, så også eleverne føler de er med i en demokratisk proces.
Oliver Harthimmer tilsluttede sig, idet det vil være dejligt, hvis eleverne kunne bidrage til
møderne, så de også kan informere tilbage til elevrådet om, hvad der sker på
bestyrelsesmøderne.
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Jens Kramer Mikkelsen oplyste, at han vil drøfte hvorledes en sådan orientering kan ske
fremover med Anette Holst.
Europaskolen
Anette Holst orienterede om, at Europaskolebestyrelsen har holdt sit konstituerende møde 3.
december, hvor Jonas Christoffersen blev valgt som formand og Hans Bryuninckx til
næstformand. Anette Holst oplyste, at arbejdssproget er på engelsk.
Endvidere orienterede Anette Holst om, at Europaskolen har holdt orienteringsmøde for
forældrene, hvor der var stor interesse og spørgelyst.
Europaskolen flytter til nye pavilloner fredag den 5. december. Anette Holst og Jens Kramer
Mikkelsen har forsøgt at foreslå, at pavillonerne på Sankt Annæ Gymnasiums grund, men det
har der ikke været lydhør for hos forvaltningen.
Den audit som skulle have været i december måned er blevet flyttet til sidst i februar.
Anette Holst er fortrøstningsfuld i forhold til antal ansøgere til næste skoleår.
Gymnasieelevernes trivselsundersøgelse
Anette Holst orienterede om, at skolen i dag 4. december har modtaget svar på
gymnasieelevernes trivselsundersøgelse. Der har dog ikke været tid til at bearbejde den
endnu.
Tomas Nørreskjær oplyste, at man generelt kan sige, at elevtrivslen er stigende. Det sociale
miljø er helt i top og det fysiske miljø i bunden.
Hermed link til undersøgelsen som også kommer på hjemmesiden
http://www.sag.dk/gymnasium/assets/files/etu_rapport_for_sankt_ann%C3%A6_gymnasium.pdf

Tomas Nørreskjær orienterede endvidere om, at der kommer en benchmarking til januar 2015,
hvor gymnasiet bliver ranket i forhold til andre gymnasier.
Elsebeth Aller forespurgte, hvorledes undersøgelsen markeres overfor lærerne. Hertil svarede
Tomas Nørreskjær, at undersøgelsen bliver behandlet af ledelsen, pædagogiske lærere, elever
m.fl. og så kommer en tilbagemelding om det videre forløb.
Anette Holst oplyste, at der kommer en afrapportering på næste bestyrelsesmøde med et
uddrag fra undersøgelsen samt hvilke indsatsområder der skal fokuseres på.
Budgetudfordringer Folkeskole/Sangafdeling
Anette Holst orienterede om, at bevillingen er blevet reduceret med 361.000 kr. fra 2013 til
2014, og at der ikke har været taget højde for den lønstigning som de GL-ansatte fik i forhold til
den nye arbejdstidsaftale.
Den ekstrabevilling grundskolen havde på 4,2 årsværk på grund af sangskolen er blevet
fjernet, idet forvaltningen har vurderet, at alle folkeskoler nu er heldagsskoler.
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Derfor har Anette Holst aftalt med forvaltningen, at der skal laves en analyse af, hvad
grundskolen bruger af timer, så skolen ikke stilles ringere end andre folkeskoler i kommunen.
Det er Anette Holsts vurdering, at det ikke skal forventes at sangskolen får tilført flere midler og
håber med analysen at få dokumentere forholdene i snitfalden mellem sangskole og folkeskole.
Merete Emcken uddybede, at ekstrabevillingen på de 4,2 årsværk blev bl.a. brugt til at
intensivere undervisningen, når eleverne er ude og rejse med deres sang.
Anne Boukris spurgte, om der er andre måder at tænke det kunstneriske ind på fx at drive
andre hold, fx et musicalakademi og måske noget med brugerbetaling til lektiecafé eller andet.
Mogens Halken svarede, at skolens målsætning med korsang på internationalt niveau er
betinget af de vedtægter for Københavns Drengekor og Sankt Annæ Pigekor, som er vedtaget
i Borgerrepræsentationen, men det er naturligvis helt legitimt at diskutere skolens kunstneriske
virksomhed. Vores udfordring består i, at skolen hører under BUF, og som sådan er underlagt
de principper og budgetmodeller, der hører til skoleforvaltningen. Det kan i den kontekst være
vanskeligt at vinde gehør for vores kunstneriske virke, som snarere hører hjemme i kultur- og
fritidsforvaltningen.
Merete Emcken svarede, at skolen ikke må tage brugerbetaling for brug af lektiecafé, og at der
i forvejen er en form for brugerbetaling ved, at eleverne betaler for rejser.
Anette Holst orienterede endvidere om, at forvaltningen i samme moment er ved at lave en
analyse af kommunens kunstneriske tilbud, og at skolen har haft møde med dem i den
anledning, men har ikke fået nogen tilbagemelding.

Ombygning af AO-gangen
Merete Emcken orienterede om, at der er bevilliget 4,7 mill kr. til etablering af faglokaler til det
nye fag Håndværk og Design samtidig med etablering af de nye arbejdspladser til lærerne.
Beløbet er inkl. Rådgivning m.m.
Der er nedsat et byggeudvalg med Kaid og BUF.
Oliver Harthimmer forespurgte, om det så betyder at elevrådslokalet bliver inddraget, hvilke
Merete Emcken bekræftede og oplyste, at elevrådet så kan benytte A102 i stedet for.
Bemyndigelse af ansættelse af ny vicerektor
Anette Holst orienterede om, at man nu skal i gang med 2. samtalerunde mandag den 8.
december, og bad i den anledning bestyrelsens godkendelse til, at Elsebeth Aller og rektor har
bemyndigelse til at indstille ansættelse af ny vicerektor til Campusbestyrelsen og forvaltningen.
Det blev godkendt af bestyrelsen.
9. Evt
Peter Schaldemose oplyste, at gymnasieeleverne har følt sig meget generet af støjen fra
håndværkerne og vil høre, om man ikke kunne lave en aftale om at det foregår efter kl. 16.
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Anette Holst var helt enig i at det ikke er hensigtsmæssigt med håndværkerne, men kommunen
har besluttet at det skal være færdigt inden jul, så derfor kan det ikke lade sig gøre.
Håndværkerne er i gang med at sætte røgalarmer op på skolen.
Oliver Harthimmer oplyste, at de godt kunne tænke sig, at der bliver lavet en undersøgelse af
undervisningsmiljøet i klasselokalerne, idet mange går hjem med ondt i hovedet.
Merete Emcken henviste til, at der er et elevsikkerhedsudvalg v/Jeanette Juncker Bugge, som
de kan rette henvendelse til med henblik på en undervisningsmiljøvurdering, og gave ham
samtidig ret i, at betingelserne er ændret i det skoledagene er blevet længere.
Elsebeth Aller bad om at der på næste møde blev givet en generel orientering om, hvordan det
går med udrulningen af reformen.
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