Vedtægt for
Sankt Annæ Gymnasium (SAG)
med European School Copenhagen (ESCPH)
§ 1. Sankt Annæ Gymnasium er Københavns Kommunes Sangskole med European School
Copenhagen. Sankt Annæ Gymnasium med Europaskole varetager sine opgaver i henhold til
folkeskoleloven, gymnasieloven og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og
almen voksenuddannelse m.v. samt inden for rammer fastsat af Europaskolernes Øverste Råd,
Accredited European Schools (AES), Undervisningsministeriet og Borgerrepræsentationen.
Kapitel 1
Campusbestyrelse og fælles rammer for bestyrelserne
§ 2. Der nedsættes tre bestyrelser, jf. stk. 2-4.
Stk. 2. En overordnet campusbestyrelse for hele Sankt Annæ Gymnasium med European
School Copenhagen, jf. § 3-5.
Stk. 3. En afdelingsbestyrelse for Sankt Annæ Gymnasium med reference til
Campusbestyrelsen, jf. § 6-8.
Stk. 4. En afdelingsbestyrelse for Europaskolen med reference til Campusbestyrelsen, jf. § 910.
Stk. 5. Campusbestyrelsens og afdelingsbestyrelsernes funktionsperiode er på 4 år og følger
valgperioden for kommuner.
Stk. 6. Campusbestyrelsen delegerer mest mulig kompetence til afdelingsbestyrelserne i
spørgsmål, som særligt vedrører dem.
§ 3. Campusbestyrelsen består af 14 medlemmer med stemmeret. Flertallet af medlemmer
med stemmeret skal være forældre og andre eksterne medlemmer med de kompetencer, der
fremgår af stk. 2. Campusbestyrelsen består af:
1 medlem udpeget af og blandt medlemmerne af Borgerrepræsentationen
3 eksterne medlemmer udpeget af den administrerende direktør for Børne- og
Ungdomsforvaltningen. Rektor har mulighed for at indstille.
41 medlemmer valgt af forældre i folkeskolen, gymnasiet og hhv. Primary og Secondary
(fra 2018) på europaskolen
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Indtil skoleåret 2018/2019 vælges tre forældrerepræsentanter fra folkeskolen og gymnasiet.

4 medlemmer valgt af og blandt Sankt Annæ Gymnasiums medarbejdere med
repræsentation fra folkeskolen inkl. sangskolen, gymnasiet, European School
Copenhagen og det teknisk-administrative personale
2 medlemmer valgt af henholdsvis de store elevråd i folkeskolen/gymnasiet og på
European School Copenhagen (fra 2018).
Stk. 2. Campusbestyrelsens medlemmer skal tilsammen have kompetencer, der bidrager til at
fremme SAG og ESCPHs aktuelle og fremadrettede virke med en dynamisk udadvendt profil.
Det er samtidig en vigtig opgave for campusbestyrelsen at udvikle skolen med sin unikke
musikalske profil med et stærkt internationalt og naturvidenskabeligt fokus som en samlet
enhed, der forener folkeskole, sangskole, gymnasium og europaskole. Det er desuden vigtigt
for bestyrelsen at medvirke til udviklingen af en samarbejdskultur og struktur mellem skolens
forskellige institutioner. De 3 eksterne medlemmer af campusbestyrelsen udpeges på dette
grundlag i kraft af deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med ledelse,
organisation og økonomi. De forudsættes desuden tilsammen at have professionserfaring fra
den videregående uddannelsessektor, erhvervslivet, det professionelle sang- og musikmiljø og
et internationalt skolemiljø. De samme principper gælder for afdelingsbestyrelserne.
Stk. 3. Campusbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne vælger en formand blandt de eksterne,
ikke forældrevalgte medlemmer.
Stk. 4. Der kan ydes vederlag til medlemmerne af campusbestyrelsen og
afdelingsbestyrelserne, herunder til medlemmer uden stemmeret, efter regler der fastsættes af
Københavns Kommune.
Stk. 5. Rektor er campusbestyrelsens sekretær og deltager i bestyrelsens møder uden
stemmeret. Endvidere kan øvrige ledere på SAG/ESCHP deltage efter behov i
campusbestyrelsens møder uden stemmeret. Campusbestyrelsen kan tillade, at andre
relevante personer deltager i møderne. Det samme gælder for afdelingsbestyrelserne.
§ 4. Rektor fastsætter retningslinjer for valg af forældrerepræsentanter til campusbestyrelsen
og afdelingsbestyrelserne. Disse skal følge retningslinjerne for valg af forældre i folkeskolernes
bestyrelser og tilpasses skolens særlige karakter.
Stk. 2. Rektor fastsætter retningslinjer for valg af elevrepræsentanter i campusbestyrelsen og
afdelingsbestyrelserne efter dialog med eleverne.
Stk. 3. Rektor fastsætter retningslinjer for valg af medarbejderrepræsentanter i
campusbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne efter dialog med medarbejderne.
§ 5. Bestyrelsernes medlemmer har stemmeret. Repræsentanterne for eleverne må dog ikke
overvære behandling af sager vedrørende enkeltpersoner og har ikke stemmeret i disse sager.
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Stk. 2. Der holdes møde så ofte, som formanden for de enkelte bestyrelser eller 1/3 af
medlemmerne finder det fornødent, almindeligvis 6-8 møder årligt. Campusbestyrelsen
forventes dog kun at holde minimum 4 møder årligt.
Stk. 3. De enkelte formænd leder møderne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i
en beslutningsprotokol. Et mindretal kan forlange af få sin afvigende mening indført i
beslutningsprotokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser.
Stk. 4. Bestyrelserne er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede
medlemmer er til stede.
Stk. 5. Beslutningerne træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er
formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 6. Bestyrelserne nedsætter hver deres forretningsudvalg.
Stk. 7. Bestyrelserne fastsætter selv deres forretningsorden.
Kapitel 2
Campusbestyrelsens kompetence
§ 6. Campusbestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som fremgår i
medfør af § 1 og § 3 stk. 2.
Stk. 2. Campusbestyrelsen har det overordnede ansvar for, at skolen fungerer i henhold til det
lovmæssige grundlag mv.
Stk. 3. Campusbestyrelsen fastlægger SAG/ESCHPs målsætning og strategi for uddannelserne
på skolen og kan fastsætte overordnede principper for skolens faglige, administrative og
pædagogiske virksomhed, herunder rektors virksomhed.
Stk. 4. Campusbestyrelsen godkender SAG/ESCHPs samlede budget efter indstilling fra rektor,
blandt andet på baggrund af afdelingsbestyrelsernes forslag.
Stk. 5. Campusbestyrelsen fastlægger skolens ferieplan på baggrund af
afdelingsbestyrelsernes forslag.
Stk. 6. Campusbestyrelsen indstiller til den ansættende myndighed om ansættelse og
afskedigelse af skolens rektor. Campusbestyrelsen afgiver efter forslag fra rektor indstilling til
den ansættende myndighed vedrørende ansættelse af vicerektor, sanginspektør, leder af
folkeskolen, leder af Europaskolen og administrativ leder. Indstillingen forudsættes at omfatte
mindst to personer til hver ledig stilling. Indstillingen kan prioriteres mellem de indstillede.
Stk. 7. Campusbestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Børne- og Ungdomsudvalget om alle spørgsmål, der vedrører SAG/ESCHP. Campusbestyrelsen skal afgive
udtalelse om alle spørgsmål, som Borgerrepræsentationen og Børne- og Ungdomsudvalget
eller borgmesteren forelægger den. Afdelingsbestyrelserne kan afgive udtalelse og stille forslag
til campusbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører afdelingen.
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Kapitel 3
Sammensætning og kompetence for afdelingsbestyrelsen
for Sankt Annæ Gymnasium
§ 7. Afdelingsbestyrelsen for Sankt Annæ Gymnasium består af 12 medlemmer med
stemmeret. Flertallet af medlemmer med stemmeret skal være forældre og andre eksterne
medlemmer med de kompetencer, der fremgår af § 3. Den består af:
3 eksterne medlemmer udpeget efter principperne i § 3, stk. 2. En eller flere af disse
kan samtidig være medlemmer af campusbestyrelsen
4 forældrevalgte medlemmer, hvoraf de to (en fra hver afdeling) samtidig er valgt til
campusbestyrelsen
3 medarbejdervalgte medlemmer, hvoraf mindst 1 medlem samtidig er valgt til
campusbestyrelsen
2 elevvalgte medlemmer, hvoraf mindst 1 medlem samtidig er valgt til
campusbestyrelsen.
§ 8. Afdelingsbestyrelsen for Sankt Annæ Gymnasium fastsætter for så vidt angår folkeskolen,
og under hensynstagen til skolens egenart, principper for skolens virksomhed, jf. § 1.
Stk. 2. Afdelingsbestyrelsen for Sankt Annæ Gymnasium indstiller folkeskolens og
sangafdelingens forslag til budget til godkendelse i Campusbestyrelsen.
Stk. 3. Afdelingsbestyrelsen for Sankt Annæ Gymnasium afgiver efter forslag fra rektor via
campusbestyrelsen indstilling til den ansættende myndighed vedrørende ansættelse af
folkeskolens ledelse. Indstillingen forudsættes at omfatte mindst to personer til hver ledig
stilling. Indstillingen kan prioriteres mellem de indstillede.
§ 9. Afdelingsbestyrelsen for Sankt Annæ Gymnasium fastsætter for så vidt angår gymnasiet
og i overensstemmelse med § 1 efter indstilling fra rektor, principper for gymnasiets
virksomhed
Stk. 2. Afdelingsbestyrelsen for Sankt Annæ Gymnasium indstiller gymnasiets forslag til
budget til godkendelse i campusbestyrelsen.
Stk. 3. Afdelingsbestyrelsen for Sankt Annæ Gymnasium afgiver efter forslag fra rektor
indstilling til campusbestyrelsen vedrørende ansættelse af vicerektor. Indstillingen forudsættes
at omfatte mindst to personer til hver ledig stilling. Indstillingen kan prioriteres mellem de
indstillede.
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Kapitel 4
Sammensætning og kompetence for afdelingsbestyrelsen for
European School Copenhagen, ESCPH
§ 10. Afdelingsbestyrelsen for ESCPH består af 12 medlemmer med stemmeret. Flertallet af
medlemmer med stemmeret skal være forældre og andre eksterne medlemmer med de
kompetencer, der fremgår af stk. 2. Den består af:
3 eksterne medlemmer udpeget efter principperne i § 3, stk. 2. En eller flere af disse
kan samtidig være medlemmer af campusbestyrelsen
4 forældrevalgte medlemmer, hvoraf de to (en fra hver afdeling) samtidig er valgt til
campusbestyrelsen
3 medarbejdervalgte medlemmer, hvoraf mindst 1 medlem samtidig er valgt til
campusbestyrelsen
22 elevvalgte medlemmer, hvoraf mindst 1 medlem samtidig er valgt til
campusbestyrelsen
§ 11. Afdelingsbestyrelsen for ESCPH fastsætter i overensstemmelse med § 1principper for
skolens virksomhed.
Stk.2. Afdelingsbestyrelsen for Europaskolen indstiller forslag til budget til godkendelse i
campusbestyrelsen.
Stk. 3. Afdelingsbestyrelsen for Europaskolen afgiver efter forslag fra rektor via
campusbestyrelsen indstilling til den ansættende myndighed vedrørende ansættelse af
europaskolens ledelse. Indstillingen forudsættes at omfatte mindst to personer til hver ledig
stilling. Indstillingen kan prioriteres mellem de indstillede.
Stk. 4. Rektor nedsætter ansættelsesudvalg til besættelse af alle øvrige stillinger vedr.
europaskolen.
Kapitel 5
Administrativ og pædagogisk ledelse
§ 12. Rektor er overordnet ansvarlig for ledelsen af SAG/ESCHP og varetager den
administrative og pædagogiske ledelse af SAG/ESCHP-campus med ansvar over for skolens
bestyrelser og Borgerrepræsentationen.
Stk. 2. På det ledelsesmæssige plan fastlægger rektor den interne kompetencefordeling på
skolen.
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Elevvalgte medlemmer af bestyrelsen vælges første gang i skoleåret 2018/2019.
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Kapitel 6
Ikrafttræden
§ 13. Vedtægten træder i kraft den 1.8.2014. Vedtægten revideres senest med udgangen af
2017.
Stk. 2. Denne vedtægt ophæver tidligere vedtægter for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole.

Godkendt af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2014.
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