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Referat fra konstituerende Afdelingsbestyrelsesmøde
Sankt Annæ Gymnasium
onsdag den 29. oktober 2014
Mødedeltagere:

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

Ikke til stede:
Referent:

Helen Pedersen

1. Godkendelse af dagsorden
Anette Holst orienterede om organiseringen i forhold til de nye vedtægter, og at dette møde er et
konstituerende møde, hvor der skal vælges en formand og en næstformand blandt de eksterne
medlemmer.
Anette Holst oplyste, at der arbejdes på at udpeget det vakante eksterne medlem.
Anette Holst foreslog, at Jens Kramer Mikkelsen vælges som formand, men at man afventer
valg af næstformand til man har fået udpeget det manglende eksterne medlem.
Bestyrelsen havde ingen indvendinger til forslaget, og Jens Kramer Mikkelsen blev herefter
valgt til formand for Afdelingsbestyrelsen.
Jens Kramer Mikkelsen takkede for valget, hvorefter han overtog mødet.
Dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra den 2. juni 2014
Referatet blev godkendt og underskrevet af de bestyrelsesmedlemmer, der var til stede ved
bestyrelsesmødet den 2. juni. De medlemmer, som ikke var med til mødet skriver set på
referatet.

3. Konstituering af Afdelingsbestyrelsen, jfr. ny organisation pr. 1. august
Se pkt. 1.
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4. Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen
Jens Krammer Mikkelsen orienterede om, at der på mødet med Campusbestyrelsen var forslag
om få justeringer til forretningsordenens generelle tekst. Samme tekst som fremgår af den for
Afdelingsbestyrelsen. Det blev besluttet, at der foretages samme justeringer i
forretningsordningen for Afdelingsbestyrelsen.
Nynne Dalå spurgte, om der nedsættes et forretningsudvalg for både campus- og
afdelingsbestyrelsen, hvilket der blev svaret ja til, idet der kan opstå problemstillinger, hvor man
er nød til at træffe hurtige beslutninger, og som ikke kan vente til næste møde.
Med hensyn til hvem der skal sidde i forretningsudvalget, oplyste Jens Kramer Mikkelsen at de
forældrevalgte skal finde ud af, hvem der indtræder.
Forretningsudvalget består foruden et forældrevalgt medlem også af formand, næstformand.
I forhold til nedsættelse af underudvalg under bestyrelsen, ønskede Nynne Dalå at udvalget
vedrørende reformarbejdet, som blev nedsat under den tidligere bestyrelse kører videre, og at
bestyrelsessuppleanterne også må deltage i arbejdet.
Bestyrelsen besluttede, at underudvalget fortsætter, og at bestyrelsen suppleanter og at Allan
Severin TR fra folkeskolen også deltager i udvalget.
Forretningsordenen blev herefter godkendt. Hvis der senere hen er brug for justeringer, kan det
tages op igen.
5. Reviderede datoforslag til møder i Afdelingsbestyrelsen 2014/15 – til beslutning
Datoforslagene blev drøftet. Mødeforslag den 24. marts bliver ændret. Der kommer et nyt
forslag til ændring af denne dato samt oplysning om mødetidspunkter. Resten af datoerne blev
godkendt.
6. Kvalitetsrapport for SAG – orientering
Normalt vil kvalitetsrapporten være blevet behandlet i Afdelingsbestyrelsen før den bliver
behandlet i Campusbestyrelsen, men på grund af den særlige situation med at der skal ske
konstituering i begge bestyrelsen bliver det omvendt.
Anette Holst orienterede om, at eleverne fagligt klarer sig godt, men at der er nogle udfordringer
i forhold til elevfravær, ledelse tæt på, sygdom og trivsel, som man godt kan tage fat i. Der har
været rigtig mange nye ting i forhold til reformerne og nye tjenestetidsregler, som kan have
været udslagsgivende.
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Elsebeth Aller hæftede sig ved emnet ledelse tæt på og evaluering og spurgte til, hvorfor SAG
ikke havde været med i trivselsmålingen.
Mogens Halken svarede, at SAG ikke deltog i denne omgang på grund af lockouten og den nye
folkeskolereform, da man vurderede, at det ikke ville give en retmæssig visning.
Anette Holst oplyste, at SAG selvfølgelig vil deltage fremover.
Nynne Dalå roste den samlede vurdering
Elsebeth Aller hæftede sig ved, at SAG i sin UU-vejledning ikke vejleder nok om, at det også er
en god måde at uddanne sig på, hvis man vælger EUD-vejen.
7. Principper for tilsyn i forbindelse med aktiviteter ud af huset – til beslutning
MH orienterede om, at der i den tidligere bestyrelse blev nedsat et underudvalg vedrørende
folkeskolereformen, som bl.a. havde til opgave at udarbejde et forslag til principper for tilsyn i
forbindelse med aktiviteter ud af huset.
Elsebeth Aller opfordrede til, at få skriftligt samtykke fra forældrene, og at præsenterer
principperne for forældrene i de nye 3. klasser.
Princippet blev herefter godkendt.
8. Studieretningsudbud for gymnasiet
Anette Holst orienterede om, at der er udbudt 9 studieregninger, 2 mere der realiseres.
Studieretning 4 ”Det internationale samfund” og studieregning 8 ”Sprog og musik” er nye.
Mogens Halken oplyste, at der har været problemer med at få ansøgere nok til Europalinjen og
håber med de nye studieretninger, at tiltrække nye elever.
Studieretningen ”Sciense og innovation” og ”Bioteknologi” er fyldt op.
Mogens Halken oplyste, at regeringen barsler med, at der vil blive lavet om i studieretningerne
således at matematik skal være på B-niveau.
Elsebeth Aller bemærkede, at en indsnævring af studieretninger kunne give anledning til at der
laves nogle indsatser både for gymnasiets 1.g’ere, men også for folkeskolen elever, så eleverne
kan blive løftet til at kunne tage matematik på B-niveau.
Peter Rosenkjær oplyste, at det ser fornuftigt ud, og at linjen ”Musik og identitet” er meget
Populær.
Anne Boukris undrede sig over, at der ikke er mere søgning på Europalinjen og opfordrede til at
udvide perspektivet til Kina / verden og så også gerne, at der er mere innovation på linjerne.
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Mogens Halken oplyste, at man for forsøgt sig med mange forskellige betegnelser i forhold til
den sproglige linje, men det har ikke været muligt at få elever. De søger andre gymnasier.
Peter Rosenkjær oplyste, at der arbejdes meget med innovation fx i forhold til matematik, hvor
der er ved at blive uddannet en matematikvejleder.
Bestyrelsen vedtog herefter udviklingsgruppens anbefaling til studieretningsudbud.
9. Kapacitetsfastsættelse for gymnasiet - til beslutning
Bestyrelsen godkendte, at SAG indberetter en kapacitetsfastsættelse på 196 nye elever i 1.g,
svarende til 7 klasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 28.
10. Klassekvotient for gymnasiet – orientering om beslutning
I og med at den tidligere (og nuværende) bestyrelsesformand den 11. september 2014 har
godkendt opgørelsen af klassekvotienterne er dette en orientering om at SAG’s gennemsnitlige
klassekvotient er på 28,4 for de nye 1.g’ere. SAG ligger over det af ministeriet fastsatte
klasseloft på 28, hvilket fremgår af vedlagte revisorerklæring. Den højere klassekvotient
skyldes, at SAG har 3 omgængere.
11. MGK-budget 2015 – til godkendelse
MH orienterede om indstillingen af MGK’s budget til Kulturstyrelsen, og hvis bestyrelsen
godkender budgettet skal Jens Kramer Mikkelsen, Mogens Halken og Anette Holst underskriver
indstillingen.
Bestyrelsen godkendte indstillingen til budgettet.
12. Evt.
Anette Holst orienterede om, at stillingen som vicerektor er slået op, og ansættelsesudvalget
består af Elsebeth Aller fra bestyrelsen, Ingrid Brandt fra forvaltningen, Peter Rosenkjær TR fra
GY, Mogens Halken og Anette. Det forventes at have en kandidat til stillingen midt i december
måned.
Anette Holst ønskede i den forbindelse bestyrelsens tilslutning til, at Elsebeth Aller har
bemyndigelse sammen med ansættelsesudvalget til at indstille en kandidat til ny vicerektor til
forvaltningen. Den blev givet.
Mogens Halken orienterede om, at der bliver sendt postkort ud til alle børn i 2. klasse i næste
uge om åbent hus på SAG. Det drejer sig om 5354 børn.
Folkeskolen holder Åbent Hus den 12. november kl. 16.
Næste møde er den 4. december.

4

