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1. Godkendelse af dagsorden
1.1. Bilag – dagsorden
Velkommen til Siri Jakobsen, som er ny gymnasieelev i bestyrelsen.
Godkendt uden bemærkninger.
2. Godkendelse af referat
2.1. Bilag – Referat fra SAG Afd. og Campusbestyrelsesmøde 7. december
2017 (Referatet er godkendt i campusbestyrelsen 31. januar)
Godkendt uden bemærkninger.
3. Meddelelser v/Anette Holst



Merete Emcken har valgt at stoppe pr. 1. august 2018.
Ny persondatalov kommer til at gælde fra 25. maj. Vi afventer en god
plan fra kommunen på, hvor vi skal flytte relevante data hen.



De nationale trivselsundersøgelser for både folkeskole og gymnasiet er
udsat på ubestemt tid da de muligvis ikke overholder de nye
persondataregler.

4. Helhedsrenovering og genhusning – til orientering
4.1. Valg af bestyrelsesrepræsentanter til byggeudvalg
Anette Holst orienterede om helhedsrenovering og genhusning:







Vi har ikke fået skriftligt svar på vores henvendelse til direktionen om
muligheden for genhusning på den nye europaskole. Vi har dog fået
mundtligt tilsagn og anser det for overvejende sandsynligt, at vi kan
genhuses der. Den nye europaskole kan også bruges til at løse vores
kapacitetsproblem i gymnasiet, som opstår fordi vi også næste år
optager 8. nye klasser i 1g. Der bliver en periode på et par måneder,
hvor det bliver trangt. Vi vil forsøge at tage hensyn til dette i lærernes
skemaer.
Vi håber at vi kan fremskynde processen omkring helhedsrenovering
mest muligt, således at vi kan bruge europaskolens ledige lokaler til
genhusning mens der stadig er plads.
Helhedsrenoveringen foretages af TRUST. Der er gode erfaringer
med TRUST fra Brønshøj skole.
Der er god stemning blandt lærerne i forhold til renovering og
genhusning – især fordi det giver udsigt til besparelser, som kan
komme skolen og dermed lærerne til gode.

Bestyrelsen udpeger Nynne Dalå som repræsentant til byggeudvalg.
Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringen til efterretning.
5. Revision / forlængelse af vedtægter for alle bestyrelser ved
SAG/ESCPH – til orientering
Anette Holst orienterede:
Vedtægterne skulle efter planen have været evalueret inden udgangen af 2017.
Dette er anledning til, at vi nu skal evaluere. Som vi ved, har det været svært i
praksis at give mening til den nuværende bestyrelsesstruktur med to
afdelingsbestyrelser og en campusbestyrelse. Budgetterne er meget opdelte og
der kan ikke flyttes midler mellem afdelingerne. Skolerne kommer heller ikke til
at bo sammen.

Kan man eventuelt forestille sig andre modeller for hvordan bestyrelsesarbejdet
kan hænge sammen?
Europaskolens gymnasieafdeling er afhængig af SAG’s gymnasieudbud. Hvis
der skal ske en ændring, så skal dette kunne overholdes.
Vi er af forvaltningen blevet lovet mindst en og gerne to modeller for det
fremtidige arbejde senest på vores strategiseminar i juni. Indtil da fortsætter vi
den nuværende ordning.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
6. Budget- og regnskabssituation på SAG – til orientering
6.1. Bilag – Kontoplan i Kvantum – skole
Anette Holst og Hanne Mølgaard orienterede:
Direktionen har skrevet et brev om Kvantum til bestyrelserne. Alle afdelinger er
blandet sammen i en stor pærevælling og det er derfor en kæmpestor udfordring
at få lavet regnskab for 2017 – især for gymnasiet. Vi skal sortere posterne
manuelt. Det er ligeledes meget vanskeligt at få et overblik over budget 2018 for
folkeskole og sangafdeling, da disse poster også skal sorteres ud, og vi kan
derfor med stor sandsynlighed ikke levere et budget som er lige så detaljeret
som det plejer at være.
For europaskole og folkeskole vil regnskabet blive mindre detaljeret end
tidligere.
Vi får et stærkt begrænset antal konti til rådighed. Det sætter vores
administration på et stort ekstraarbejde.
Hele kommunen er gået over til Kvantum. I BUF har man valgt en meget smal
model med meget få konti.
Bestyrelsen finder situationen stærkt utilfredsstillende. Vi afventer færdiggørelse
af sidste års regnskab og planlægger i øvrigt en henvendelse til BUF.
Bestyrelsen bemyndiger formand og rektor til at time en henvendelse til
forvaltningen på det rette tidspunkt.

7. Ansættelser næste skoleår, herunder nedsættelse af
ansættelsesudvalg
Vi har brug for en bestyrelsesrepræsentant til et ansættelsesudvalg i forhold til
afløser for Merete Emcken. Herudover kommer der en del stillingsopslag på
lærerstillinger i løbet af foråret.
Forældrerepræsentanterne aftaler internt hvem der skal sidde i
ansættelsesudvalget for en skoleleder og hvorvidt man ønsker at sidde med i
besættelsen af lærerstillinger.
8. Plan for valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen – til drøftelse
8.1. Bilag – Forslag til datoer for opstillingsmøde m.m.
8.2. Bilag - Tidsplan for valg til skolebestyrelsen
8.3. Bilag – Få indflydelse på dit barns hverdag
8.4. Bilag – Engagér forældrene
Bestyrelsen drøftede de fremlagte bilag og den deraf følgende plan – herunder
behovet for et opstillingsmøde. Det blev besluttet at lodde stemningen på det
efterfølgende kontaktforældremøde og træffe beslutning om et opstillingsmøde
ved næste bestyrelsesmøde.
Ledelsen orienterer om valgprocedure til forældrene via intra og lectio.

9. Revision af studie- og ordensregler for gymnasiet, herunder
antimobbestrategi – til godkendelse
9.1. Bilag – Studie- og ordensregler for Sankt Annæ Gymnasium
Martin Kristiansen orienterede om forslaget til studie- og ordensregler, som er
affødt af en ny bekendtgørelse. Vi har brugt anledningen til at rykke en del
indhold om i bilag, hvilket gør selve studie- og ordensregler mere overskuelige.
Der er kommet nyt indhold i form af:
 En formulering vedrørende ytring af ekstreme holdninger
 Elevers adfærd uden for institutionen (herunder adfærd på nettet og
sociale medier)
 Mulighed for at tilbageholde private genstande (fx en mobiltelefon)
 Mulighed for betingede sanktioner
Elevrådet har været inddraget i processen med udformningen af de nye studieog ordensregler.

Bestyrelsen drøftede forslaget – herunder især muligheden for at konfiskere
private genstande. En mulighed, som bestyrelsen bakker op om.
Bestyrelsen vedtog herefter det fremsatte forslag til studie- og ordensregler.
Anti-mobbestrategi
Anti-mobbestrategien er udarbejdet som følge af lov om undervisningsmiljø. Den
er udarbejdet i samarbejde med elevrådet, som har spillet en meget aktiv rolle
og selv har foreslået oprettelsen af et trivselsråd for at komme eventuel mobning
til livs.
Bestyrelsen roste initiativet og godkendte anti-mobbestrategien.
10. Nyt fra elevrådene



Elevrådet i gymnasiet er i gang med at udarbejde en problemhåndbog,
som kan løse de problemer elever støder på i gymnasiet.
Elevrådet har været med til at udforme studie- og ordensregler samt
antimobbestrategi.

11. Evt.
Intet at referere.

