Campus: Sankt Annæ Gymnasium og Europaskolen på Carlsberg
En fælles campusskole på Carlsberggrunden vil skabe et helt unikt uddannelsesmiljø – det
eneste af sin art, og blive et stærkt kompetencecenter for Københavns Kommune og
lokalområdet. Det bliver et kompetencecenter for sang og musik på internationalt niveau
samt en kulturel og international udviklingsdynamo. Campus vil kunne tilbyde mange
kulturelle og musiske tilbud til lokalområdet og til kommunens andre børn og unge i og uden
for folkeskolen. SAG’s musikprofil og Europaskolens Internationale og sproglig/kulturelle
bredde vil tilsammen være et aktiv for elever på begge skoler og derfor gøre begge skoler
mere attraktive.
En campusskole sammen med SAG vil gøre Europaskolen endnu mere interessant for
international arbejdskraft , fordi den adskiller sig fra byens øvrige internationale skoler ved
også at få del i Sankt Annæs musikprofil, og ved at være en del af et dansk skolemiljø. På den
måde vil der kunne skabes en fin balance mellem en dansk og en international skolekultur til
gavn for både elever og forældre. Dette vil understøtte København som en attraktiv by for
udenlandske familier.
Europaskolen er startet
Borgerrepræsentationen vedtog på sit møde d. 9/10 2013 den konkrete plan for at starte
Europaskolen med to spor pr. August 2014.
I beslutningen præciseres følgende ambition:
” Københavns Kommune ønsker, at Europaskolen etableres på Carlsberggrunden i
organisatorisk tilknytning til Sankt Annæ Gymnasium, der med sit unikke musikalske miljø, sit
internationale arbejde og sin stærke faglige position har erfaring med at drive folkeskole og
gymnasium under et. Det er ambitionen, at Sankt Annæ Gymnasium og Europaskolen begge på
sigt skal lokaliseres på Carlsberg.”
Den nye fælles organisation med Sankt Annæ Gymnasium (SAG) og Europaskolen startede
således 1.august 2014 med en ny fælles campusbestyrelse og to afdelingsbestyrelser.
Processen med byggeri af en ny skolebygning til Europaskolen på Carlsberggrunden er i gang
og bygningen forventes færdig i august 2018. Campusbestyrelsen for SAG og Europaskolen
ønsker at realisere Borgerrepræsentationens ambition om en samlokalisering på
Carlsberggrunden for at kunne realisere den fælles vision for et samlet campus med en
international, musisk profil med en høj faglighed.
En sådan fælles campusskole vil være helt unik i både dansk og international sammenhæng.
Campus modellen vil også kunne udvikle SAG’s musikprofil og skabe kapacitet til den ønskede
udvidelse og udvikling. Campusskolen kan blive et musisk-kreativt center i lokalområdet og i
kommunen.
Visionen er:
 At skabe en stærk sammenhængende skole fra 0.klasse til 3.G, der for begge
afdelingers vedkommende har en stærk international profil og et højt fagligt niveau
med respekt for diversiteten – kulturelt og socialt . Og som præges af SAGs unikke
sang- og musikprofil



At styrke den pædagogiske og faglige kvalitet gennem fælles udviklingsinitiativer og
netværkssamarbejder mellem underviserne på de to skoler.



At skabe et mangfoldigt skolemiljø for eleverne med åbenhed og tolerance i et globalt
perspektiv med indsigt i andre kulturer og nationaliteter



At skabe et bredt tilbud til eleverne. Lige fra talentudviklingsprogrammer til frivillige
aktiviteter inden for især musik og idræt.



At skabe bedre rammer for at fastholde og udvikle SAGs musikprofil



At udvide Kapaciteten således at SAG kan optage elever fra 0. Klasse og at gymnasiet
kan udvide med et længe ønske 8. spor med en særlig kreativ/musik toning, der kan
give sangeleverne fra folkeskolen mulighed for mere målrettet at forsætte deres
sanguddannelse bl.a. sammen med MGK-eleverne.



At skabe bedre og tidssvarende musikfaciliteter



At skabe bedre og mere moderne bygningsmæssige rammer for undervisningen i både
folkeskolen, sangskolen og gymnasiet.



At skabe rammer for et dynamisk kompetencecenter på musikområdet for
kommunens folkeskoler, musiklærere mm. Samt være en aktiv medspiller og
inspirator for musikinstitutioner.



At medvirke til skabe en ny spændende musik- og Kulturscene i lokalområdet.

Københavns kommune vil få:
 En unik campusskole med to stærke profilskoler, hvor samlokaliseringen vil skabe
bedre rammer for begge skoler og gøre dem mere attraktive.
 Kommunen vil være ”ejer” af to helt særlige profilgymnasier i meget moderne fysiske
og pædagogisk-faglige rammer.
 Et stærkt kompetencecenter, der kan blive et aktiv for det samlede skolevæsen.
 Liv og identitet til en ny bydel
Hvis visionen om den unikke campuskole skal realiseres er det en forudsætning at SAG også
bliver lokaliseret på Carlsberggrunden.
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