Referat fra ordinært
Campusbestyrelsesmøde
Sankt Annæ Gymnasium
Dato:

18. marts 2015 kl. 18.30 – 20.00

Mødedeltagere:

Jens Kramer Mikkelsen, Marianne Zibrandtsen, Kasper Johansen,
Jonas Christoffersen, Stacia Williams (stedfortræder for Oliver
Harthimmer), Peter Schaldemose, Peter Rosenkjær, Allan Severin,
Sanne Vestager, Anette Holst

Afbud:

Nynne Dalå, Elsebeth Aller og Anne Boukris

Gæster:

HMG, MAK, MH, ME

Referent:

Helen Pedersen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden – til godkendelse
Der var en præsentation af ny vicerektor Martin Kristiansen, som tidligere har været ansat i en
lignende stilling på Viborg Gymnasium og HF.
Dagsordenen blev herefter godkendt.
2. Referat fra den 4. december 2014 – til godkendelse og underskrift
Referatet blev godkendt og underskrevet.
3. Forretningsorden for Campusbestyrelsen – til godkendelse og underskrift
Forretningsordenen er blevet revideret i § 3, side 3 under punkt 4.
Under punkt 4 er tilføjet:
a) Det endelige budgetansvar vedrørende Sankt Annæ Gymnasiums budget ligger i
Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen. Rektor er ansvarlig over for
Københavns Kommune.
Forretningsordenen blev godkendt og underskrevet.
4. Europaskolen – til orientering
Leder af Europaskolen Hanne Schmidt holdt et oplæg om, hvad det vil sige at være en
Europaskole.
AH orienterede om, at to inspektorer fra EU har inspiceret skolen og gennemført en audit. De
har udfærdiget en rapport, der indstiller skolen til akkreditering. Alle på Europaskolen har udført
et stort stykke arbejde for at nå dette resultat.
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Det er for europaskolen en konstant udfordring at balancere mellem det at være en
Europaskole og de krav og forventninger forvaltninen har til skolen om også at være en
almindelig folkeskole.
Kasper Johansen spurgte, om der er en dialog med kommunen i forhold til problematikkerne,
hvortil Anette Holst svarede at det er der.
Jonas Christoffersen foreslog at man på et fremtidigt strategimøde evt. kan drøfte, hvordan
problematikken Europaskole / folkeskole kan takles.
5. Økonomi
5.1. Regnskabsafslutning 2014 for folkeskole / sangafdeling - til orientering
Hanne Mølgaard gennemgik regnskabsafslutningen, jævnfør bemærkningerne til punktet.
Campusbestyrelsen tog regnskabet til efterretning.
5.2. Budget 2015 for folkeskole / sangafdeling – til godkendelse og indstilling til
Campusbestyrelsen
Hanne Mølgaard gennemgik budget 2015 for folkeskole / sangafdeling, jævnfør
bemærkningerne til punktet. Europaskolen har nu sit eget budget, men er med til at betale
fællesudgifter under ledelse, administration, it og bygning. De nøgletal der benyttes er
elevtallet.
Hanne Mølgaard orienterede om, at budgettet har været i MED-udvalget, hvor det er blevet
taget til efterretning.
Med hensyn til budgetønsker, er der afsat midler til en ny foldedør til 300.000 kr. og en
parkourbane til 150.000 kr. Fordi Sankt Annæ Gymnasium har fået penge tilbage fra DONG,
vil det nu være muligt at dække en større del af udgiften til foldedørene i idrætssalen.
Jens Kramer Mikkelsen oplyste, at Afdelingsbestyrelsen har indstillet budgettet til godkendelse.
Marianne Zibrandtsen ser ingen problemer i at godkende budgettet, når det også har været i
MED-udvalget, og går ud fra, at hvis der havde været nogle problematikker som der skal tages
stilling til, ville disse fremgå af bemærkningerne.
Budget 2015 for folkeskole / sangafdeling blev herefter godkendt.
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5.3. Gymnasiets årsrapport – til godkendelse og indstilling til Campusbestyrelsen
Hanne Mølgaard orienterede om, at hun har udarbejdet et afslutningsregnskab for 2014, som
campusbestyrelsen plejer at få det, da det står anderledes i Årsrapporten, men det er de
samme tal. Hanne Mølgaard gennemgik herefter bemærkningerne til punktet.
Jens Kramer Mikkelsen tilkendegav stor tilfredshed med den flotte revisionspåtegning, som
Sank Annæ Gymnasium har fået af Deloitte.
Peter Rosenkjær fremførte i forhold til egenkapitalen, at gymnasielærerne undrer sig over disse
midler ikke er i spil, når nu der skal ske besparelser.
Anette Holst bemærkede hertil, at den tidligere skolebestyrelse (under den tidligere struktur)
sidste år besluttede, at egenkapitalen kun skal bruges til fremtidige investeringer, som måtte
blive vedtaget.
Jens Kramer Mikkelsen fremførte, at det er en uskik at benytte en egenkapital til at dække drift.
MH orienterede om at Sankt Annæ Gymnasium i forbindelse med etablering af de 4
øvecontainere sparer på den driftsudgift der har været i forhold til udgiften til et lejemål på
Carlsberg. Lejekontrakten er opsagt.
5.4 Budget 2015 for Europaskolen – til godkendelse
HMG gennemgik budgettet ud fra de bemærkninger, at budgettet ligger med de elever, der er
nu på 9.4 mill. kr., og at der kommer et revideret budget når skolen få flere elever i august
måned.
Europaskolebestyrelsen har indstillet budgettet til godkendelse til campusbestyrelsen.
Budgettet blev godkendt.

6. Rapport om indskolingsprojekt på SAG – til orientering
MH orienterede jævnfør bemærkningerne til punktet, at Sankt Annæ Gymnasium for 3 år siden
ansøgte om at lave research i forbindelse med et indskolingsprojekt, hvor man vil lave et
forsøg med optagelse af elever fra 0. klasse. Denne research har udmøntet sig i en endelig
rapport, som er blevet sendt til forvaltningen den 5. februar.
Forsøget kan realiseres uden at det kræver permanent udbygning af skolen, idet Sjælør
Fritidscenter vil være dem som skal huse forsøgsklasserne. Forsøget foreslås startet til august
2016
Der er endnu ikke kommet svar fra forvaltningen, men rapporten er sendt videre i forvaltningen
til faglig vurdering.
Jens Kramer Mikkelsen roste den research der er blevet foretaget, og at det er rigtig godt
grebet an. Det viser også at Sankt Annæ Gymnasium er villig til forandring.
Jens Kramer Mikkelsen ønskede projektet god vind og håber på at projektet/forsøget bevilges.
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Rapporten kommer på dagsordenen til juni mødet som opfølgning.
Rapporten blev herefter taget til efterretning.

7. Fremtidige møder
Anette Holst orienterede om, at der holdes et fælles strategimøde for medlemmerne i
Afdelings- og Campusbestyrelsen, hvor det vil blive muligt at drøfte, hvad der ligger af
fremtidige udfordringer for folkeskolen, sangskole og gymnasium. Der vil blive leveret nogle
oplæg, som drøftelserne kan tage udgangspunkt i. Mødet kommer til at foregår på
Lærerværelset.
Kasper Johansen foreslog en musikalsk oplevelse til strategimødet.
Punktet taget til efterretning.

8. Evt.
Peter Rosenkjær meddelte, at han ikke er blevet genvalgt som tillidsrepræsentant for
gymnasielærerne, hvilket betyder at Edward Pagh Pedersen overtager posten som
medarbejderrepræsentant i Afdelings- og Campusbestyrelsen fra 1. august 2015.
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