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Helhedsrenovering – oplæg fra KEJD v/Lina Johnsson,
Inden gennemgangen spurgte Jens Kramer Mikkelsen hvorfor man kun
skrev Sankt Annæ skole i informationen fra kommunen om bevillingen.
Lina Johnsson oplyste at det var en fejl.
Herefter gennemgik Kontorchef Lina Johnsson proceduren for bevilling
og byggeproces. Der blev omdelt slides på 6 sider, der vedhæftes
referatet.
Helhedsrenoveringen for skoler i Københavns kommune indeholder 6
indsatsområder, se slides side 2.
For at kunne fastsætte behovet for renoveringen sender kommunen et
rådgivningsfirma til at fortage en gennemgang af bygningerne, hvor
vedligeholdelsesstandarden kategoriseres. Resultatet af dette beregnes
herefter efter en fastsat budgetmodel, som giver den samlede bevilling
til de 6 indsatsområder.
Den samlede bevilling udgør 168.248.000 kr. Heraf reserveres 25 % til
bygherrereserve. 9 % henlægges i en moderniseringspulje som lægges
i en fællespulje med de andre skoler der også har fået bevilget midler til
renoveringer. Reserven fordeles efter ansøgning fra skolernes
byggeudvalg til uforudsete udgifter, som indgives til Styregruppen som
er sammensat af rådgivere og fagforvaltningen. Den resterende
bevilling disponeres af Byggeri København efter fradrag af
administrative bidrag. Moderningseringsmidlerne tildeles eud fra politisk
fastsatte kriterier.
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Det er ikke besluttet, hvordan Sankt Annæ Gymnasiums udgifter til
udvidelse af lokaler skal indgå i renoveringsprocessen. Dette bliver
afgjort i den fremtidige dialog mellem Sankt Annæ Gymnasium og
forvaltningen.
Sankt Annæ Gymnasium får indflydelse på den del af
moderniseringspuljen, som bliver tildelt samt udvidelsen som Sankt
Annæ selv finansierer.
Udover moderniseringspuljen har Sankt Annæ Gymnasium søgt og fået
tilsagn om at indgå i en pulje til forbedring af akustikken i
undervisningslokaler. Sammentænkning af renoveringspulje og
akustikpuljen er ikke fortaget på nuværende tidspunkt.
Kl. 18.45 – 19.15

Status på Mindset og det videre arbejde
Under punktet gennemgik folkeskoleafdelingen og gymnasieafdelingen
hvordan man indtil nu har arbejdet med at implementere mindset i
undervisningen. Fra gymnasiet deltog endvidere en elev, Bjarke
Mathiasen fra 2d, som fortalte om de styrker eleverne ser ved at arbejde
med mindset, men også de udfordringer der kan opstå undervejs.
Elevrådet er i gang med en spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne
om opfattelsen af og implementeringen af mindset-projektet.
Bestyrelsen hilser det velkomment, at eleverne ønsker at gå aktivt ind i
arbejdet med mindset. Bestyrelsen ser gerne, at skolen prøver at tænke
forældrene mere med ind i forhold til arbejdet med mindset.
Bestyrelsen udpegede Anne Boukris som kontaktperson for skolen i
forbindelse med mindset-arbejdet.

Kl. 19.15 – 19.25

Drøftelse af afdelingernes indsatsområder i grupper




Folkeskole
Gymnasium
Sangskole

Opsamling på gruppearbejdet vedr. indsatsområder:
Folkeskolen:
Mængden af digitale platforme er en udfordring for både elever,
forældre, medarbejdere og ledelse. Det er et område, der skal tages op
til nærmere drøftelse i det kommende skoleår.
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Gymnasiet:
 Hvordan kan forældre til gymnasieelever holdes orienteret om
mindset?
 Hvordan arbejdes med feedback i forhold til ledelsen?
 (Hvordan bliver jeg en bedre leder for dig?)
Sangafdelingen:
 Det er vigtigt at samle evalueringer fra brugerne af kompetencecenterets aktiviteter.
 Det er vigtigt at indtænke ”mindset” i arbejde med den faglige /
pædagogiske praksis.
 SAG Afdelingsbestyrelsesmøde efter sommerferien)
Kl. 19.25 – 19.45

Fremtidig arbejdsform for SAG afdelingsbestyrelsen
Evt. nedsættelse af strategisk udvalg?
Fremtidig arbejdsform
 ad hoc kan medlemmer af bestyrelsen deltage i konkrete projekter
Anne Boukris følger Mindset-arbejdet


der blev nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med strategiske
områder.
Gruppen består af Jens Kramer Mikkelsen, Hanne Løngreen, Anette
Holst, Elsebeth Aller og Nynne Dalå.



på det førstkommende bestyrelsesmøde efter sommerferien skal
valg til bestyrelsen på dagsordenen
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