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Referat fra ordinært
Campusbestyrelsesmøde
Sankt Annæ Gymnasium
Dato:

4. december 2014

Mødedeltagere:

Jens Kramer Mikkelsen, Marianne Zibrandtsen, Kasper Johansen,
Jonas Christoffersen, Nynne Dalå, Elsebeth Aller, Caroline Warner,
Oliver Barfod Harthimmer, Peter Schaldemose, Jens Trapp Jepsen,
Peter Rosenkjær, Allan Severin, Sanne Vestager og Anette Holst

Gæster:

Tomas Nørreskjær, Hanne Mølgaard, Mogens Halken og Merete
Emcken

Referent:

Helen Pedersen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen blev godkendt.
2. Referat fra den 29. oktober. juni 2014 – til godkendelse og underskrift
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.
Referatet fra 29. oktober blev godkendt og underskrevet at de tilstedeværende.
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. Anette Holst oplyste, at problematikken vil blive afklaret med Børne- og
Ungdomsforvaltningen.
Der er følgende 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 man afventer afklaring fra forvaltningen.
4. Datoforslag til møder i Campusbestyrelsen 2014/15 – til beslutning
Datoen den 12. maj skal lige afklares med medlemmerne i Europaskolebestyrelsen. 18. marts
2015 godkendt som næste mødedato i Campusbestyrelsen, hvor Afdelingsbestyrelsen SAG
holder møde forud for.
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5. Gymnasiebudget 2015 – til godkendelse og indstilling til Campusbestyrelsen
Der udspandt sig en drøftelse af, hvem der har ansvaret for godkendelse af budgetterne på
Sankt Annæ Gymnasium, jfr. pkt. 3.
Jonas Christoffersen spurgte til, hvem det er der har ansvaret for at fordele posterne mellem
afdelingerne, er det Campus eller rektor.
Anette Holst får også dette spørgsmål afklaret i forvaltningen.
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.
Hanne Mølgaard oplyste, at elevtal på de forskellige afdelinger bruges som fordelingsnøgle i
forhold til driftsbudgettet.
Der blev spurgt til, hvor mange stillinger reduktionen på de 3 % betyder. Hertil oplyste, Hanne
Mølgaard, at det endnu ikke er besluttet, hvorledes besparelsen skal ske og Tomas Nørreskjær
supplerede med at der ikke bliver tale om afskedigelser.
Der var stor ros til at der var blevet udarbejdet så detaljerede bemærkninger til budgettet. Det
gør det lettere at forstå tallene.

Bestyrelsen tog herefter budgettet til efterretning.
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.
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. Orientering
Der var enighed om at formen og indholdet i Campusbestyrelsens møder skal diskuteres.
Europaskolen
Jonas Christoffersen orienterede om Europaskolebestyrelsens første møde den 3. december,
hvor han blev valgt som formand og Hans Bryuninckx til næstformand. Caroline Werner blev
valgt ind i forretningsudvalget.
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Forretningsordenen for Europaskolebestyrelsen blev ikke vedtaget af bestyrelsen, da
bestyrelsen ikke mente, at skolens kompetenceområder er afklaret. Europaskolebestyrelsen
havde en vigtig drøftelse af mål og værdier, herunder blev der udtrykt ønske om mere
tilknytning til Sankt Annæ Gymnasium i forhold til mere musik ind i undervisningen
Caroline Warner fremførte, at forældrene er meget bekymret i forhold til den nye flytning og
trafikforholdene.
Der blev fremsat forslag om, at Europaskolen aflægger en skriftlig status til afdelingsbestyrelsen og modsat, hvor det findes relevant.
Jens Kramer Mikkelsen konkluderer at han sammen med Anette Holst vil finde en form for,
hvordan gensidig orientering finder sted.
Gymnasieelevernes trivselsundersøgelse
Tomas Nørreskjær orienterede om, at resultatet fra gymnasieelevernes trivselsundersøgelse er
kommet 4. december. Der har dog ikke været tid til at bearbejde den endnu.
Generelt kan siges, 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

Der kommer en benchmarking til januar 2015, hvor gymnasiet bliver ranket i forhold til andre
gymnasier.
Der kommer en afrapportering på næste bestyrelsesmøde med et uddrag fra undersøgelsen,
samt hvilke indsatsområder der vil blive fokuseres på.
Budgetudfordringer Folkeskole/Sangafdeling
Anette Holst orienterede om, at bevillingen er blevet reduceret med 361.000 kr. fra 2013 til
2014, men der har ikke 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.
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 Holst´s vurdering, at det ikke skal forventes at sangskolen får tilført flere midler
og håber med analysen at få dokumenteret 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.
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Mogens Halken orienterede om, at sangafdelingen har set på, hvor der kan ske effektivisering,
men syntes Sankt Annæ Gymnasium står ved en skillevej, hvor det kan gå ud over det
kunstneriske.
Marianne Zibrandtsen udtrykte, at det var tankevækkende at samtidig med, at man bruger
Sankt Annæ Gymnasium som lokomotiv for en Europaskole, at man så skærer ned på
bevillingen til profilskolen.
Anette Holst orienterede om, at hun er i dialog med forvaltningen, som også er i gang med en
generel analyse af kommunens kunstneriske tilbud.
Forældrerepræsentanterne og elevrepræsentanterne i Campusbestyrelsen udtrykte bekymring
i forhold til den reducering, der er sket på sangskolebudgettet.
Der var en drøftelse af, hvordan man kan vise, hvad det er Sankt Annæ Gymnasium står for i
forhold til den kunstneriske profil, fx få beskrevet hvad for en virkelighed der er.

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 Københavns ejendomme og BUF.
Bemyndigelse af ansættelse af ny vicerektor
Anette Holst orienterede om, at man nu skal i gang med 2. samtalerunde mandag den 8.
december, og oplyste i den forbindelse, at Afdelingsbestyrelsen har godkendt, at Elsebeth Aller
og rektor har bemyndigelse til at indstille ansættelse af ny vicerektor til Campusbestyrelsen og
forvaltningen.
8. Evt.
Marianne Zibrandtsen opfordrede til, at Campusbestyrelsen drøfter emner i forhold til den nye
gymnasiereform.

4

