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Jonas Christoffersen var mødeleder i fraværet af Jens Kramer Mikkelsen og Hanne Løngreen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Referater til godkendelse i SAG’ afdelings- og Campusbestyrelse
Referat fra Campusbestyrelsesmødet den 26. september 2016 og referat fra SAG’s
afdelingsbestyrelsesmøde den 3. november 2016 blev godkendt af de respektive bestyrelser.
3. Meddelelser v/Anette Holst
Anette Holst meddelte, at Undervisningsminister Merete Riisager er blevet inviteret på besøg
på Sankt Annæ Gymnasium, men har endnu ikke modtaget svar.
Anette Holst meddelte endvidere, at skolen desværre har erfaret, at ordet ”helhedsrenovering”
ikke betyder det man havde forventet, da der er tale om en begrænset pulje midler i kommunen
til modernisering.
Der er afsat 9 % til moderniseringer, men det vides endnu ikke hvor mange midler der tilgår
Sankt Annæ Gymnasium. Det forventes afklaret ved overførselsforhandlingerne 2016/17 eller
ved de kommende forhandlinger om budget 2018.
Forvaltningen har udarbejdet principper for, hvad midler skal bruges til, og her vil Sankt Annæ
Gymnasium satse på, at midlerne bruges til Grupperum og flexible undervisningsfaciliteter.
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Det blev på mødet besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af forældrevalgte fra
SAG’s afdelingsbestyrelse sammen med Anette Holst og Jens Kramer Mikkelsen som
medlemmer.
Nynne Dalå og Anne Boukris meldte sig til arbejdsgruppen.
I skivende stund er der aftalt møde den 6. februar.
4. Fælles vision – til godkendelse i SAG afdelingsbestyrelse med indstilling til
Campusbestyrelsen
Jonas Christoffersen orienterede om den proces der har været for at finde et forslag til en
fælles vision, som kan favne skolens forskellige afdelinger.
SAG’s afdelingsbestyrelse indstiller til campusbestyrelsen, at visionen for Sankt Annæ
Gymnasium bliver ”Vi uddanner til indsigt, der giver globalt udsyn. Vi skaber fremtidens
stemmer i verden”
Elsebeth Aller opfordrede til, at der på et kommende bestyrelsesmøde bliver drøftet, hvordan
visionen så kan blive aktuel.
5. Status vedr. Europaskolen – orientering til Campusbestyrelsen
5.1. Start af KKFO
Hanne Schmidt orienterede om, at man er i gang med at finde en KKFO-leder til den
nyoprettede KKFO.
5.2. Genhusning
Hanne Schmidt fortalte, at der sker genhusning fra 1. august 2017. Her bliver der stillet
pavilloner op. Det forventes, at europaskolen flytter ind på Carlsberg i foråret 2018/19.
5.3. Indfasningsplan
Anette Holst og Hanne Schmidt har haft møde med forvaltningen og aftalt en indfasningsplan til
efteråret 2018, men er blevet bedt om at udarbejde en alternativ indfasningsplan, hvilket er
gjort. Europaskolen er ikke interesseret i at indfasningen af de forskellige afdelinger sker for
hurtigt, så det ikke bliver en forhastet indfasning.
5.4. Minitrivselsundersøgelse
Anette Holst orienterede om, at der har været en minitrivselsundersøgelse blandt
europaskolens medarbejdere, og der har været en pæn svarprocent.
Tilbagemeldingerne har bl.a. været:



At samarbejdet mellem medarbejder og ledelse fungerer godt
Der er udarbejdet en liste over det, som kan gøre arbejdet stressfuldt, og som der vil
blive taget hånd om.
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Rasmus Hornecker oplyste, at der er en positiv ånd på skolen, og at alle er glade for at være
der.
Elsebeth Aller bemærkede, at det er imponerende, når man tænker på de vilkår der har været.
Campusbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
6. Budget 2017 GY – til godkendelse i SAG afdelingsbestyrelse med indstilling til
Campusbestyrelsen
Hanne Mølgaard gennemgik budgettet jvf. Bilaget samt med følgende bmærkninger:


I 2016 udvidede SAG med et spor. Samtidig blev pålagt besparelser jvf Finansloven.
For budgettet betyder det, at udvidelsen med et spor først slår fuldt igennem i 2018/19.
Derfor er 2017 et år hvor det har været nødvendigt med ekstra ordinære
engangsbesparelser som bl.a. er lagt på bygningsvedligeholdelse.


At nøgletalsfordelingen af fællesudgifter for folkeskolen og gymnasiet er ændret
grundet det ekstra spor i gymnasiet.



At der er en varig besparelse på rengøringen med 8 timer pr. uge



At der i 2017 kun er afsat et minimum budget til den absolut nødvendige
indvendige vedligeholdelse, ID, undervisningsmidler m.m., men det forventes at
sættes op til ca. samme niveau som 2018 i budget 2018.



At den internationale koordinatorfunktion nedlægges og varetages af de
pædagogiske ledere fremover.



At biblioteksfunktionen nedlægges på gymnasiet.

Elsebeth Aller spurgte, hvad det kommer til at betyde for eleverne og skolens profil, at man
nedskriver Internationalisering og talent?
Anette Holst oplyste, at eleverne ikke vil blive berørt at nedskæringen, idet de
pædagogiske ledere overtager opgaven.
Martin Kristiansen supplerede med, at der er udarbejdet en analyse af talentprogrammet,
og der er et meget stort og bredt tilbud. Der er fravalgt få programmer som er meget dyre
og med få deltagere.
Nynne Dalå oplyste, at hun gerne vil se oversigt over programmerne.
Afdelingsbestyrelsen indstillede herefter til Campusbestyrelsen at budgettet for 2017
godkendes.
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Nynne Dalå og Elsebeth Aller ønskede oplyst, hvordan reaktioner og processerne har
været og hvilke konsekvenser besparelserne vil medfører.
Her til oplyste Anette Holst, at med hensyn til biblioteket, er det bibliotokarmedarbejderen
og funktionen der skæres væk.
7. Folkeskolen – til orientering i SAG afdelingsbestyrelse
7.1. Kontaktforældremøde om digitale medier 20. marts 2017 – til orientering i SAG
afdelingsbestyrelse
Nynne Dalå orienterede om, at hele grundskolens forældregruppe vil blive inviteret til
foredrag om digital dannelse og sociale medier ved et oplæg ved en udviklingskonsulent
og ekspert i medieudvikling hos Det Danske Filminstitut og Medierådet for børn og unge.
Bestyrelsen er også meget velkommen til at deltage.
7.1.1. Anne Boukris ønsker forslag drøftet angående skabelon eller guide til brug af sociale
medier.
Anne Boukris havde bedt om at få punktet på dagsorden, idet hun som forældre har
behov for nogle fælles retningslinjer og holdninger til emnet. Hun har i den forbindelse
et forslag som dog ikke er færdigredigeret, og vil høre hvad SAG
afdelingsbestyrelsens opfattelse.
Jonas Christoffersen foreslog, at forslaget tages op i folkeskolens forældreudvalg, og i
bestyrelsen derefter.
Nynne Dalå oplyste, at der skal være et møde i forældreudvalget inden marts, hvor
det tage det op, men opfordrede til, at det også bredes ud til gymnasiet, hvilket Ella
Wiberg var enig i.
SAG Afdelingsbestyrelse var enig om, at det tages op i folkeskoleudvalget, og Edward
Pedersen foreslog, at emnet tages op i aktivitetsudvalget.
8. Gymnasiet – til orientering i SAG afdelings- og Campusbestyrelsen
Martin Kristiansen orienterede om, at reformen nu er vedtaget.
Anette Holst orienterede om, at Sankt Annæ Gymnasium har fået afslag på gymnasiets
dispensationsansøgning om udbud af en lokal studieretning. Ministeriet har begrundet afslaget
med, at den studieretning ikke kan begrundes i et særligt fagligt miljø. Derfor vil Sankt Annæ
Gymnasium reagere på dette afslag ved at skrive et brev til Undervisningsministeren. Evt.
bemærkninger og ændringsforslag kan sendes til MAK inden 14 dage.
Anne Boukris vil gerne komme med nogle forslag.
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8.1. Foreløbigt forslag til grundforløb – til orientering i SAG afdelings- og
Campusbestyrelse
Martin Kristiansen gennemgik i en præsentation et foreløbigt grundforløb for de nye 1.gelever.
Elsebeth Aller syntes, at det er væsentligt at skabet god kommunikation til forældrene ved
fx at sende brev til forældrene om, hvad der skal foregå i grundforløbet og i forhold til valg
af studieretning.
Nynne Dalå spurgte om den nye reform får betydning for optaget på SAG, og har man
tænkt over, hvordan Sankt Annæ Gymnasium markedsføres.
Anette Holst supplerede med, at der er store usikkerhedsfaktorer, når der ikke på forhånd
vides, hvilken retning eleverne vælger, og vedrørende markedsføring, er der udarbejdet en
folder som fortæller om skolen.
På næste SAG Afdelingsbestyrelsesmøde vil Anette Holst fortælle noget mere om
studieretningerne.

9. Nyt fra elevrådene
Ella Wiberg oplyste, at der er travlhed med arbejde på SAG-Show’et som vises den 26., 27. og
28. januar.

10. Evt.
Mogens Halken oplyste, at der i forbindelse med optagelse til de nye 3. klasser har været 560
ansøgere, som alle skal til en optagelsesprøve. Der skal findes 84 elever til 3 klasser.
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