Bilag 2.1

Referat af møde i Campusbestyrelsen tirsdag den 12. maj 2015
Til stede: Jens Kramer Mikkelsen, Marianne Zibrandtsen, Kasper Johansen, Jonas
Christoffersen, Nynne Dalå, Elsebeth Aller, Caroline Warner, Peter Rosenkjær, Allan Severin,
Anette Holst, Hanne Schmidt, Mogens Halken.
Afbud fra: Oliver Barfod Harthimmer, Peter Schaldemose, Jens Trapp Jepsen, Sanne
Vesterager
Referent: Mogens Halken

0. Rundvisning på Skolen i Sydhavnen v/skoleleder Morten Bjerring
1. Dagsorden godkendt
2. Referat godkendt
3. Meddelelser fra AH
Der er ikke meldt noget ud endnu fra forvaltningen vedrørende byggeriet på Carlsberg. Man
bliver som skoleleder ikke involveret i processen.
4. Opfølgning på strategiseminar
AH: Ud over en opfølgning på indsatsområder, som bliver til en handlingsplan, så har ledelsen
udarbejdet et oplæg til en ”pixi-udgave” af visionen om, at både SAG og EUR skal flytte til
Carlsberg. AH bad bestyrelsen kommentere bilaget.
Marianne: Man kunne tilføje, at det haster med at få truffet en afgørelse, så SAG skal flytte med.
Kasper: Godt at få opprioriteret det, at SAG er et kompetencecenter. Det kan måske udbygges
med skolen som aktiv i lokaleområdet og i byen. Vægt på symbiosen.
Nynne: Godt papir. Hvis det er et politisk papir, så skal der mere vægt på kompetencecenter
og aktivt liv. Det bør nævnes først i papiret, at skolen er åben for de lokale.
Jens: Set med visse politikerøjne vil SAG ikke i samme grad være et aktiv på Carlsberg, som
det er på Sjælør Boulevard.
Elsebeth: Europaskolen er et nationalt projekt – snarere end et lokalt. Men sammen med SAG
bibringes bydelen et samlet uddannelsesforløb fra 0.klasse til og med UCC. Det giver liv med
både små børn og unge.
Marianne: Endnu et argument for samlokaliseringen på Carlsberg er, at en dansk folkeskole
sammen med Europaskolen vil overføre danske værdier til Europaskolesystemet.
Kasper: Der er også en vækstdagsorden. Det er højt prioriteret for internationale
medarbejdere, at der er et godt skoletilbud. Velfærdshovedstaden – det er byens identitet.
Profilere København på sameksistens og folkelighed.
Elsebeth: At Europaskolen er tilknyttet folkeskolen vil ikke være ghetto-dannende.
Tværtimod.
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Elsebeth: Kan man få en udtalelse fra nogle af brugerne af Europaskolen? Fx fra
Miljøagenturet.
Nynne: Og dem der har givet midler til Europaskolen. (Mads Lebech m.fl.)
Mogens: Har vores kunstneriske virke ikke en værdi? Kommunen bør have en interesse i at
skabe de bedste rammer for udviklingen af SAG’s kunstneriske virke i dansk musikliv,
herunder udviklingen af SAG som musikalsk kompetencecenter i et samarbejde med UCC, som
nærmeste nabo på Carlsberg.
Konklusion: AH udbygger papiret med de inputs, der er kommet og sender det rundt til
bestyrelsen.
Jens: Fremfør argumenterne overfor partierne i BR.
Desuden kan vi overveje, hvilke kontakter vi i øvrigt kan trække på. Hvilke kendisser har SAG,
som kan hjælpe projektet igennem? Forældre på skolen?
Ved Antorini hvad der sker? Kan hun skubbe til noget?
Hvor står Enhedslisten?
Jens har en direkte kontakt til Realdania.
5.Overordnede målsætninger for Europaskolen
AH: Det udsendte bilag er udarbejdet i forbindelse med EU-tilsynet.
Marianne: I dette papir står noget, der kan overføres til det papiret om samlokaliseringen.
Elsebeth: Lav en faktaboks om beslutningsgangen. Hvem har skrevet under på hvad, hvornår.
Jonas: Skolen er blevet indstillet til at blive akkrediteret – inspektorerne har rost skolen. Det
er ikke modtaget officielt – det sker først i oktober.
6. Eventuelt
Intet

