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Helhedsrenovering af Sankt Annæ Gymnasium
BUU har den 1. februar 2017 vedtaget principper for moderniseringsindsatsen i forbindelse
med helhedsrenovering af skoler i 2017 og 2018. Der afsættes en central pulje på 9 % af
midlerne til fordeling mellem skolerne i henhold til fire prioriterede indsatser. Sankt Annæ
Gymnasium hører til blandt de skoler, der forventes at blive helhedsrenoveret enten med en
bevilling i forbindelse med de overførte midler fra 2016 til 2017 eller i budget 2018.
Vi er i skolens bestyrelse bekymrede for om en helhedsrenovering i henhold til de
besluttede principper vil kunne opfylde behovet for hensigtsmæssige og tidssvarende
fysiske rammer på Sankt Annæ Gymnasium.
I 2011 vedtog borgerrepræsentationen en hensigtserklæring om, at den nye Europaskole og
Sankt Annæ Gymnasium skulle samlokaliseres på Carlsberg. Denne hensigt blev gentaget i
forbindelse med bevillingen til Europaskolen.
Borgerrepræsentationen vedtog på sit møde d. 9/10 2013 den konkrete plan for at starte
Europaskolen. 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.”
Skolens bestyrelse har ikke fået en endelig tilkendegivelse fra centralt hold om, at det ikke
fortsat er en hensigt at samlokalisere Europaskolen og Sankt Annæ Gymnasium.
Hvis det ikke længere er en mulighed at Sankt Annæ Gymnasium skal flytte på Carlsberg,
henstår der nu en stillingtagen til, hvordan Sankt Annæ Gymnasium på Sjælør Boulevard
kan få tidssvarende rammer til en moderne folkeskole, sangskole og gymnasium. Sankt
Annæ Gymnasium har et stort renoverings- og moderniserings behov. De sidste 10 år har
planerne om en flytning til Carlsberg betydet, at der næsten ikke er vedligeholdt og
moderniseret på Sjælør Boulevard.

Vi er bekymrede for, at den andel, Sankt Annæ Gymnasium måtte få af den 9 %-pulje, der er
afsat til modernisering, ikke vil række langt i forhold til den modernisering, der er behov for
på skolen for at skabe moderne pædagogiske rammer for undervisningen og for sang- og
musikaktiviteterne (I den forbindelse særligt til også den rytmiske musik, som ikke var
medtænkt, da skolen i sin tid blev bygget).
Det drejer sig særligt om:






Fleksible undervisningslokaler, grupperum og studieområder
Her kan gangarealer og fællesarealer måske udnyttes bedre. (Det kræver evt.
alternative ”brandveje”/ brandsikring)
Tilsvarende trænger fællesarealer og elevopholdsområder (herunder særligt
kantinen) til et løft, som understøtter og motiverer læring og skolens profil –
elevaktiviteter og æstetik.
Musiklokaler, der giver mulighed for fortsat at arbejde på internationalt niveau med
både sang og musik – også inden for de rytmiske genrer.
Hjemkundskab, som ved en modernisering kunne samtænkes med kantinen for
elever og personale.

Vi er klar over, at der skal bruges mange penge på den rent byggetekniske renovering af
skolen.
Men det er lige så vigtigt, at der skabes moderne og tidssvarende pædagogiske rammer for
undervisningen og for sang- og musikaktiviteterne.
Visionen fra 2013 om at lokalisere Sankt Annæ Gymnasium på Carlsberggrunden sammen
med Europaskolen inkluderede en fremtidssikring af skolens unikke musikalske miljø, det
internationale arbejde og den stærke faglige position.
Såfremt Sankt Annæ Gymnasium ikke flytter til Carlsberg, vil det kræve en større
modernisering af den nuværende bygning, som vi håber, der kan findes ekstra midler til i
forbindelse med en helhedsrenovering – alternativt i en efterfølgende bevilling.

