Dagsorden – Campus
Pkt. 1.Godkendelse af referat fra Campus og
SAG Afd.bestyrelsesmøde den 10/12-19
1.2 Bilag

Campus- og SAG Afdelingsbestyrelsesmøde den 1. april 2020
Q and A
Spørgsmål og Kommentarer fra
Svar
Campus og Afd. bestyrelsen
Tak for opdatering af punkt 4.1 i
referat. Bakker op om de tiltag der
budgetmæssigt er taget. Edward

Pkt. 2. Meddelelser og orientering v/Anette
Holst:
2.1. Orientering om skolelukning under Coronakrisen
Bilag 2.1.1
2.2. Helhedsrenovering på SAG
2.3. Ny Musikbygning
2.4. Gymnasieopstart på ESCPH 2020/21

Kan Anette orientere om det nye
ekspertudvalgs forslag til
fordelingsprocedurer i forhold til
gymnasieelever? Skolens musikprofil
foreslås bevaret, men med et lavt
antal optagelser. Mvh Marianne Z.

Rapport om anbefalinger vedrørende fremtidig
fordeling af elever på de gymnasiale uddannelser
Den tidligere regering nedsatte i januar 2019 en
ekspertgruppe, der skulle se på fremtidige
elevfordeling på det gymnasiale område. De
offentliggjorde d. 21. februar 2020 deres rapport
og deres anbefalinger. Nedenfor gives et kort
resume af anbefalingerne relateret til Sankt Annæ
Gymnasium. Det er tanken, at afdelingsbestyrelsen
for Sankt Annæ Gymnasium skal behandle en
handlingsplan og strategi i forbindelse med
rapporten på sit næste møde, der forhåbentlig er et
”fremmøde-møde”.
Rapporten præsenterer fire modeller og anbefaler
en såkaldt Klyngemodel. Modellen opdeler landet
i en række geografiske områder – såkaldte
klynger, som tegnes af Børne- og
Undervisningsministeriet og som går på tværs af
de nuværende regions- og
fordelingsudvalgsgrænser. En klynge består af tre
eller flere skoler. Elever kan frit søge imellem de
gymnasier, der tilhører deres klynge. Klyngen får

fastsat et geografisk område/distrikt, så det
forventede antal elever i klyngen og den samlede
kapacitet på skolerne i klyngen stemmer overens.
Klyngen kan være hvilende eller aktiv. Klyngen
aktiveres kun, hvis elevfordelingen ikke kan løses
og regionen træder i givet fald til og anvender de
nugældende afstandskriterier mm.
I et bilag til rapporten er der udarbejdet et oplæg
til sammensætningen af klynger. SAG er en del af
klynge 3, der foruden SAG består af: Gefion,
Frederiksberg Gymnasium, Københavns Åbne
Gymnasium og Rysensteen Gymnasium.
Det er ekspertgruppens opfattelse, at
profilgymnasier kan undergrave alle de forskellige
elevfordelingsmodeller. Ekspertgruppen anbefaler
derfor, at det ikke længere skal være muligt at
være profilgymnasium. Ekspertgruppen anbefaler,
at der gøres en undtagelse for Sankt Annæ
Gymnasium, fordi gymnasiet er tilknyttet en
grundskoleafdeling med en særlig musisk profil.
Det anbefales dog i tilknytning hertil, at der bliver
fastsat en lav grænse for, hvor stor en andel af
eleverne Sankt Annæ Gymnasium kan optage som
profilelever.
Det vil naturligvis være vores fokus at få en så høj
procent af optaget på SAGs profil som muligt. Det er
planen at samarbejde med Københavns Kommune
om et fælles svar på dette når det skal behandles
politisk. Klyngemodellen får ingen betydning for
Europaskolen, da den er den eneste af sin art i
Danmark.

Pkt. 3. Budget 2020/2021 for Folkeskole og
Sangskole
3.1 Bilag – Budget/regnskab 2020 FO- SA
3.1.1.Bilag- Fremstilling til bestyrelsen

Pkt. 4. Budget 2020/2021 for Europaskolen
4.1 Bilag – Budget/regnskab 2020- ESCPH
 4.1.1.Bilag - Fremstilling til bestyrelsen

Pkt. 5. Årsrapport 2019 – Gymnasiet
5.1 Bilag Årsrapport 2019 – Gymnasiet
5.1.1. Bilag- Fremstilling til bestyrelsen - GY

Ad 5.1.1) Er det muligt at knytte et
par kommentarer til de 4 bullits?
1) Er det kun negativt, eller får
vi noget ud af at indbetale til
Statens fleks og barselsfond?
2) Var der i budget afsat midler
til det? Var det en
ekstraordinær situation? Skal
vi være særlig opmærksom på
lignende fremover?
3) Så man forventer ikke et
tilsvarende højt forbrug
fremover?
4) Så man forventer ikke et
tilsvarende højt forbrug
fremover?

Ad 5.1.1
1) alle institutioner der bidrager til statens
fleks/barselsfond, har mulighed for at få
bidrag fra fonden, hvilket vi også benyttes
os af.
2) Der kom til påbud i efteråret, så der var
ikke afsat midler i budgettet 2019
3) Bidraget til Statens fleks/barselsfond
fastsættes efter antallet af ansatte
årsværk og en sat pr. årsværk, som
fastsættes af Staten
4) Der er taget højde for omkostningerne i
budget 2020 (HHJ)

Tænker man skal have dette in
mente, når der skal laves budget for
2021.
Samlet set er der vel pænt at gy går i
overskud med disse ret markante
ekstra udgifter? Edward
Evt.
Dagsorden – SAG afdelingsbestyrelse

Pkt. 6. Godkendelse af referat – skal
godkendes af SAG’s afdelingsbestyrelse
Pkt. 7. Budget 2020/2021 for Folkeskole og
Sangskole
3.1 Bilag Budget/regnskab 2020 FO- SA
3.1.1 Bilag -Fremstilling til bestyrelsen FO- SA

Pkt. 8. Årsrapport 2019 – Gymnasiet
5.1 Bilag – Årsrapport 2019 - Gymnasiet
5.1.1. Bilag – Fremstilling til bestyrelsen

Kommentarer og spørgsmål fra
Campus og Afd. bestyrelsen
Tak for opdatering af punkt 4.1 i
referat. Bakker op om de tiltag der
budgetmæssigt er taget. Edward

Svar

Pkt. 9. Gymnasiet – til orientering
9.1 Bilag - Optag i Gymnasiet 2020/2021
9.1.1 Bilag – Ansøgere til Gymnasiet og MGK 2020

Opklaringsspørgsmål. De 10 MGK der
er “sikret plads”, men er på
venteliste. De starter i gym, blot i en
anden klasse end MGK klassen (i)?
Edward

Ja (MH)

Pkt. 10. Folkeskolen / Sangafdelingen
10.1 Orientering om optag
10.1.1 . Bilag – Statistik over tilmeldte børn - skema
10.2 Lektionsfordelingsplan til godkendelse
10.2.1 . Bilag – Lektionsfordelingsplan 2020-2021
10.2.2 . Bilag – Kommentarer til lektionsfordelingsplan
2020-2021
10.3 Høring om effektiviseringsforslag om nedlægning af
kompetencecentre
10.3.1 Bilag – 2. udkast til Høringssvar
10.3.2 Bilag - Høringsbrev fra Kultur og fritidsborgmester
fra den 22.okt.2019

Ad 10.1 Har man nogen fornemmelse
af om programmet “Drengekoret”
kan have en positiv påvirkning i
forhold til ansøgerantal? Edward
Tak for svar Malene. Så kan vi antage
at effekten allerede kan ses i de
nuværende tal? (håber jeg ikke)

Kære Edward. Jeg har været i telefonisk kontakt
med flere forældre, som har refereret til
programmet. Både pige- og drengeforældre - så
det har i en eller anden grad skabt en
opmærksomhed. Mvh Malene

Ad 10.3.1 Ved I, om nogle af de
skoler, der har nydt godt af og været
tilfredse med kompetencecentrets
ydelser kommer med høringssvar? Nynne

Det har ikke haft effekt på søgetallet, da
ansøgningsfristen var en måned tidligere end
programmernes udsendelse i TV. (MH)

I forklaringen til lektionsfordelingsplanen
mangler en oplysning om, at timetallet i
hørelære i 3.klasse er reduceret fra 3 til 2.
Begrundelsen er, at vi skulle finde en
mulighed for at forkorte skoleugens
samlede timetal som følge af en
lovændring.
Samtidig har sanglærerne et ønske om at
afprøve et forsøg med to deletimer i
hørelære, hvor der hidtil har været 2
helklasse-timer og én deletime. (MH)
ad. 10.3.1.
Ifølge effektiviseringsforslagets pkt. 1.7 har
forvaltningen endnu ikke inddraget de

involverede skoler og faglige
organisationer.
SAG har modtaget forslaget til høring, da vi
i følge MED-aftalen skal drøfte
effektiviseringsforslag, der vedrører
konkrete skoler eller bydækkende enheder i
vores lokale MED.
Efter drøftelsen i vores lokale MED beder vi
nu bestyrelsen om at afgive et høringssvar.
(MH)

ad. 10.3.1. Tine kontakter via
medarbejderne i kompetencecenteret
brugerne af kompetencecenteret for at få
deres tilfredse besyv med - enten direkte
ind i høringssvaret eller i en form, der kan
eftersendes.

Evt.

Dagsorden
Campus- og SAG
Afd.bestyrelsesmøde
Bilag 2.1
Dato:
Tid:
Sted:

1. april 2020
16.30 – 18.30
Virtuelt via TEAMS

Mødedeltagere:

Jens Kramer Mikkelsen, Jonas Christoffersen, Hanne
Løngreen, Marianne Zibrandtsen, Sofie Seidenfaden,
Peter Langdal, Karsten Vestergaard, Rikke Karlsson,
Christen Bagger, Rasmus Hornecker, Susanne Hampson,
Edward Pedersen, Allan Severin, Anna Tuxen, Frida
Langford, Anne Boukris, Nynne Dalå, Arne Holm, Anette
Holst.

Afbud:
Gæster:

Malene Wegener Knudsen, Hella Helvig Jensen,
Martin Kristiansen, Mogens Halken, Helle Bjerre
Degn, Julie Rørdam Thom

Referent:

Anne-Grethe Ussing Engell

Campus- og SAG Afdelingsbestyrelser
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra Campus og SAG Afd.bestyrelsesmøde den 10/12-19
1.2 Bilag
2. Meddelelser og orientering v/Anette Holst:
2.1. Orientering om skolelukning under Corona lukningen
2.1.1 Bilag
2.2. Helhedsrenovering på SAG
2.3. Ny Musikbygning
2.4. Gymnasieopstart på ESCPH 2020/21

3. Budget 2020/2021 for Folkeskole og Sangskole – til godkendelse hos begge bestyrelser
3.1. Bilag – Budget/regnskab 2020 FO- SA
3.1.1. Fremstilling til bestyrelsen FO- SA
4. Budget 2020/2021 for Europaskolen - til godkendelse
4.1. Bilag – Budget/regnskab 2020- ESCPH
4.1.1. Fremstilling til bestyrelsen ESCPH
5. Årsrapport 2019 – Gymnasiet – til godkendelse hos begge bestyrelser
5.1 Bilag – Årsrapport 2019 – Gymnasiet
5.1.1 Fremstilling til bestyrelsen - GY

SAG Afdelingsbestyrelse
6. Godkendelse af referat – skal godkendes af SAG’s Afdelingsbestyrelse
7. Budget 2020/2021 for Folkeskole og Sangskole - til godkendelse
3.1 Bilag
3.1.1 Fremstilling til bestyrelsen FO- SA
8. Årsrapport 2019 – Gymnasiet - til godkendelse
5.1 Bilag – Årsrapport 2019 - Gymnasiet
5.1.1 Fremstilling til bestyrelsen - GY
9. Gymnasiet – til orientering
9.1 Bilag - Optag i Gymnasiet 2020/2021
9.1.1 Bilag – Ansøgere til Gymnasiet og MGK 2020
10. Folkeskolen / Sangafdelingen
10.1 Orientering om optag
10.1.1 Bilag – Statistik over tilmeldte børn - skema
10.2 Lektionsfordelingsplan- til godkendelse
10.2.1 Bilag – Lektionsfordelingsplan 2020-2021
10.2.2 Bilag – Kommentarer til lektionsfordelingsplan 2020-2021
10.3 Høring om effektiviseringsforslag om nedlægning af kompetencecentre – til
godkendelse
10.3.1 Bilag – 2. udkast til Høringssvar – Til godkendelse
10.3.2 Bilag - Høringsbrev fra Kultur og fritidsborgmester fra den 22.okt.2019

Evt.

Næste møde er Campus- og SAG afdelingsbestyrelsesmøde den 9. juni 2020

Referat fra ordinært
Campus- og SAG
Afd.bestyrelsesmøde
Bilag 2.1
Dato:
Tid:
Sted:

10. december 2019
16.30 – 18.30
Lærerværelset

Mødedeltagere:

Jens Kramer Mikkelsen, Jonas Christoffersen, Hanne
Løngreen, Marianne Zibrandtsen, Sofie Seidenfaden,
Peter Langdal, Arne Holm, Karsten Vestergaard,
Rikke Karlsson, Christen Bagger, Rasmus Hornecker,
Connie Mikkelsen, Edward Pedersen, Allan Severin,
Anna Tuxen, Frida Langford, Nynne Dalå, Anette
Holst,

Afbud:

Arne Holm, Anne Boukris

Gæster:

Hanne Mølgaard, Malene Wegener Knudsen, Martin
Kristiansen, Mogens Halken, Helle Bjerre Degn

Referent:

Helen Pedersen

Campus- og SAG Afdelingsbestyrelser
Dagsorden:
0. Velkomst til nye Head of Primary Helle Bjerre Degn
Jens Kramer bød velkommen til Helle Bjerre Degn, som herefter
præsenterede sig selv.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Meddelelser v/Anette Holst
Anette Holst meddelte, at Sankt Annæ Gymnasium har fået ansat en ny
kapelmester for Københavns drengekor. Carsten Seyer-Hansen som er

domkantor ved Aarhus Domkirke og lektor ved Det Jyske
Musikkonservatorium. Han starter 1. august.
Anette Holst meddelte desuden, at der er slået en stilling op som Deputy
Director for europaskolen. Ansøgningsfrist er den 6. januar.

3. Orientering om:
3.1. Genhusning på ESCPH
Anette Holst orienterede om, at genhusningen af gymnasiet ikke giver
de store problemer på europaskolen. Eleverne sørger selv for
transporten frem og tilbage.
3.2. Helhedsrenovering på SAG
Anette Holst orienterede om, at B-bygningen bliver færdig i vinterferien.
Herefter stater med renovering af C-bygningen, som forventes færdig
senest julen 2020, hvilket er ½ år før tid.
3.3. Ny Musikbygning
Anette Holst orienterede om at A.P. Møllerfonden har bevilget 25 mill til
et nyt musikhus. Processen er lige startet med et opstartsmøde med A.P
Møllerfonden, Københavns Kommune, Trust og arkitekter.
Det forventes at første spadestik sker omkring nytår 2020.
Der vil blive afholdt workshops, hvor medarbejderne er inviteret. Der
bliver desuden en studietur, hvor man vil indhente inspiration til
byggeriet.
Edward Pedersen spurgte, hvad den forventet ramme er til at bygge for?
Hertil svarede Anette Holst, at rammen er på 25 + de opsparede 12 mill
fra gymnasiet.
Anette Holst svarede nej til Christen Baggers spørgsmål om byggeriet
for nogen økonomiske konsekvenser for europaskolen.

3.4. Gymnasieopstart på ESCPH 2020/21
Anette Holst orienterede om, at alle brikker er faldet på plads, så der
opstartes et gymnasium på europaskolen til august 2020, og der holdes
informationsaften den 13. januar.

Rikke Karlsson opfordrede til, at man er opmærksom på det overlap der
bliver i forhold til de nye elever i gymnasiet i de 4 måneder (1. august –
jul 2020), hvor SAG-gym-elever skal være genhuset på skolen.

4. SAG’s Gymnasiebudget og MGK budget for 2020
4.1. Budget GYM 2020 – til godkendelse af Campus- og SAG
Afdelingsbestyrelse.
Hanne Mølgaard gennemgik budgettet og oplyste, at der ikke længere
kommer en besparelse på 2 % i 2020, men at der vil komme en
besparelse på bygningstaksameteret.
Det er pr.31. december 2019 oplyst, at besparelsen på Bygningstaksameteret er på 225.080 kr.
Besparelsen betyder at forventet overskud nedskrives med 145.080 kr.
til 37.091 kr. og inventarbudgettet nedskrives med 80.000 kr. til 420.000
kr.
Nynne Dalå takkede for gennemgangen og spurgte til den nedlagte
uddannelseslederstilling. Anette Holst oplyste, at der er blevet sparet 25
% årsværk til ledelse. Den resterende andel bruges på et halvt
administrativt årsværk og på at uddelegere flere opgaver til de
koordinerede lærere.
Marianne Zibrandtsen opfordrede til, at man allerede nu drøfter, hvad de
500.000 kr. til inventar bruges til i forhold til musikhuset.
Campus- og SAG Afdelingsbestyrelse godkendte herefter Regnskabet.
4.2. Budget MGK 2020 – til orientering
Mogens Halken orienterede om MGK budgettet for 2020. Budgettet er
stigende, idet der kommer flere elever.
Karsten Vestergaard spurgte, om der søges midler til MGK via fonde.
Hertil svarede Mogens Halken, at det har man ikke gjort tidligere.
5. Elevernes ferieplan ESCPH 2020/21 – til godkendelse af Campusbestyrelsen
Campusbestyrelsen godkendte elevernes ferieplan for europaskolen
2020/21.
Jonas Christoffersen ønskede på vegne af Campusbestyrelsen alle en god
jul og godt nytår. Campusbestyrelsesmedlemmerne Jonas Christoffersen,

Rikke Karlsson, Christen Bagger og Rasmus Hornecker forlod herefter
mødet.

SAG Afdelingsbestyrelse
6. Godkendelse af referat fra SAG’s afdelingsbestyrelsesmøde 24/9-19 –
til godkendelse
SAG’s Afdelingsbestyrelse godkendte referatet fra mødet den 24. september
2019.
7. Gymnasiet – til orientering
Martin Kristiansen orienterede om, at der har været 234 elever til start af
grundforløbet, og at efter endt grundforløb er der 225 elever, hvilket er 1 for
meget.
Det er 3. gang grundforløbet er afviklet og det særlige i år er, at det har
foregået på 2 adresser.
Der er tilfredshed med det Indholdsmæssige i grundforløbet.
Med hensyn til hvor afklaret eleverne var ved start og slut, har det vist sig at
53% har været afklaret om, hvilken studeretning de ville vælge. 51% har
skiftet mening under grundforløbet.
Studieretningsdagene har været en stor styrke, og været med til at kvalificere
deres valg.
I forbindelse med studieretningsforløbet har der været afholdt en workshop
med emnet folkemusik og en koncert for på den måde, at ryste eleverne
sammen. De har også sammen med deres klasse været i Berlin.
Martin Kristiansen orienterede desuden om, at man har et pædagogisk
forsøg med at niveauopdele i matematik. Et turbohold / alm hold.
Der er i år udsendt nyhedsbrev til gymnasieforældrene, som et supplement til
det almindelige nyhedsbrev fra SAG, og der er kommet mange positive
tilbagemeldinger.
Nynne Dalå og Martin Kristiansen holder møder om styrkelse af
forældresamarbejdet.
Nynne Dalå tilkendegav, at der er rigtig mange forældre, som er tilfredse
med nyhedsbrevet.

8. Folkeskolen / Sangafdelingen
8.1. AULA til orientering, herunder opdatering af princip for skole-hjemsamarbejdet til godkendelse.
Malene Wegener Knudsen orienterede om at ca. 90% af forældrene har
været inde på AULA, og der tilbydes hjælp til de forældre, som har brug
for det.
Lærerne ønsker flere faciliteter i AULA, da de havde god brug af mange
af de værktøjer, der var i Intra, og det italesættes på skoleleder-møderne.
Malene Wegener Knudsen orienterede desuden om, at principperne for
skole-hjem-samarbejdet er blevet opdateret. Man har skitseret 3 gyldne
regler for den digitale kommunikation imellem skole- og hjem:
1. Vi har alle et fælles ansvar for at holde os informerede
2. Kommunikationen skal være i en god tone, inkluderende,
overskuelig og relevant
3. Der skal være plads til dialog og fælles samtale, hvor igennem vi
skaber en kultur, der passer ind i skolens værdiregelsæt.
Medarbejdere og kontaktforældrene har været med til at udarbejde
principperne, og der var stor enighed imellem de to grupper omkring,
hvad principperne skulle være.
SAG’s Afdelingsbestyrelsen godkendte princippet.
8.2. Kvalitetsrapport v/MWK – til orientering
Malene Wegener Knudsen orienterede fra kvalitetsrapporten 2019. Der
har været en proces med personale, forældre og elever.
Som noget nyt har elevrådet fået sit eget vurderingspunkt i
kvalitetsrapporten.
Malene Wegener Knudsen orienterede om nogle hovedpunkter:
• Kompetencedækning i undervisningen
o Niveauet for kompetencedækningen på skolens ligger
over København med 91,5% mod 86,8%. Dette skyldes
bl.a. langtidssygemeldinger.

•

•

•

Uddannelsesparathed:
o Uddannelsesparatheden ligger forholdsvis lavt i
begyndelsen af 8. klasse, men det stiger støt i løbet af 8.
og 9. klasse
Ensomhedsfølelse:
o Resultaterne viser at eleverne i langt overvejende grad er
i bedre trivsel end det generelle billede i Københavns
Kommune. Der lægges dog mærke til, at der hos vores
elever er en ensomhedsfølelse på spil. Dette billelede er
ikke tidligere set, og giver anledning til at fokusere på
flere indsatsområder.
• Allan Severin udtrykte stor bekymring for
9. klasses eleverne i forhold til de hektiske
prøveformer de udsættes for.
Elevfravær:
o Eleverne har ekstremt lavt elevfravær. Reglerne for
ekstraordinært fravær er strammet. Må kun give fri ved
ganske særlige lejligheder og maksimalt en uge på et
skoleår. Det betyder man sammen med forældrerådet
skal se på den forældreblanket der bruges ansøgning om
ekstraordinær frihed. Kommer som punkt til næste
bestyrelsesmøde.

Nynne Dalå roste arbejdet og især det, at eleverne får indflydelse på
rapporten.
Der udspandt dig en drøftelse af, hvordan man kan påvirke den
problematik der er med prøveformerne og Peter Langdal opfordrede til,
at overveje at rette henvendelse til UVM. Malene vil tage det med videre
i skolelederkredsen.
SAG Afdelingsbestyrelse tilsluttede sig at det skal drøftes, hvordan man
kan gøre opmærksom på problematikken vedr. prøveformerne.
SAG Afdelingsbestyrelse tog Kvalitetsrapporten til efterretning, og
tilføjede at folkeskolen kan være stolte.

8.3. Forældrehenvendelse / gratis korarrangementer – til drøftelse
Karsten Vestergaard redegjorde for forældrehenvendelsen.
Mogens Halken er enig i at, der skal være koncerter, hvor man kan
komme og høre koret synge uden betaling.

Der er dog koncerter, hvor der er betaling af hensyn til gæsteoptræder
m.m.
Mogens Halken oplyste desuden, at forældrene modtager oplysninger
om alle arrangementer.
Peter Langdal foreslog, at lave event til forældre 1 x årligt eller at man
evt. kan deltage til generalprøver, idet der er meget stor opbakning fra
forældre.
Karsten Vestergaard opfordrede til, at man ser på principperne og
reviderer dem.
SAG Afdelingsbestyrelse tilsluttede sig forslagene, og at man får
opdatere principperne.

8.4. Møde 26/9 om drengekoret som kulturarv / Unesco v/MH – til orientering
Mogens Halken orienterede om, at der var et succesfuldt møde den 26.
september, som bliver fulgt op i børne- og ungdomsudvalget, og der
bliver udarbejdet en indstilling til Borgerrepræsentationen.
Mogens Halken orienterede om, at søgetal for optagelse til 3. klasserne
er bekymrende. Man har været nødsaget til at forlænge fristen af flere
omgange, idet systemet ikke har virket, og man har også være nødsaget
til at tilmelde elever manuelt.
9. Orientering om Høringssvar vedr. kortlægning af musik i Københavns
Kommune
Jens Kramer Mikkelsen fremførte, at det er et rigtig godt høringssvar og blev
taget til efterretning.

10. Nyt fra elevrådene
Anna Tuxen oplyste, at der ikke har været holdt nøde
Frida Langford orienterede om, at det store elevråd har holdt møder med det
lille elevråd og evalueret gangene i A-bygningen om hvad, der fungere godt
og mindre godt.
Generelt er der stor glæde med A-gangene og ombygningen. Det giver gode
arbejdsforhold.

Elevrådene efterlyste dog noget bedre udsmykning.

11. Evt.
Næste møde er Campus- og SAG afdelingsbestyrelsesmøde den 1. april
2020
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SÆRUDGAVE: På grund af udbruddet af COVID-19 er skolen lukket og alle
koncerter aflyst t.o.m. 13. april. Derfor sætter vi i dette nyhedsbrev særligt fokus på
den aktuelle situation med virtuel undervisning.

Virtuel undervisning overrasker positivt
Gymnasiet og folkeskolen har nu været lukket i lidt over en uge for at mindske
spredningen af COVID-19. Det betyder dog ikke, at undervisningen er sat på
hold. Tværtimod. På få dage har lærerne på Sankt Annæ Gymnasium taget
forskellige metoder til virtuel undervisning i brug – og det fungerer
overraskende godt. Rektor Anette Holst siger:
”Lærerne har været utroligt gode til at omstille sig og opfinde nye
metoder i undervisningen. De er gået til det med ildhu, selvom det er en
stejl læringskurve, de er oppe imod. Der er selvfølgelig nogle tekniske
udfordringer, men vi er overraskede over, hvor godt det går.”
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GYMNASIET:

Elevdeltagelsen fejler ikke noget!
Gymnasielærer Lars Andersen har prøvet flere metoder af fra sit
hjemmekontor. Han har bl.a. sat elever i gang med at lave forsøg hjemme på
køkkenbordet i faget naturgeografi. Lars fortæller:
”Jeg oplever en stor deltagelse fra elevernes side og har fået meget fine
skriftlige besvarelser på de opgaver, jeg har stillet. Det er særligt
interessant, at jeg får svar fra samtlige elever – det er ikke altid normalen i
dagligdagens klasselokale.”
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GYMNASIET:

Videokonferencer samler klassen
Uddannelsesleder og gymnasielærer Erik Mortensen er lykkedes med at lave
en online fællestime for sit engelskhold, der netop har startet et nyt forløb op
om The Civil Rights Movement. Erik fortæller:
"Eleverne arbejdede sammen i små online grupper og lavede derefter
præsentationer i plenum, hvor alle var på en online videokonference. Det
krævede lige lidt øvelse i forhold til ordstyring – men det lykkedes!"
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FOLKESKOLEN:

Tilpasningsdygtige elever klar til eksamen
Lærer Hannes Dau kom på lidt af en opgave, da skolen lukkede. Han skulle
netop til at forberede 9. klasse til den praktisk-mundtlige naturfagsprøve, hvor
eleverne skal trække et emne og forberede en præsentation i grupper. Hannes
fandt heldigvis en online platform, hvor elever kan arbejde sammen og
fremlægge deres præsentationer – uden brug af video, så selv dem med dårlig
internetforbindelse kan være med.
"Vi havde de første fremlæggelser i torsdags – og det spillede bare. Det er
vildt at se, hvor hurtigt eleverne tilpasser sig til de nye vilkår, de står
overfor. Mange kunne have stået i klassen og lavet den præcis samme
fremlæggelse.”
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FOLKESKOLEN:

Udrugning af kyllinger – online
I folkeskolens yngste klasser bliver der også prøvet mange metoder af.
Jeanette Juncker Bugge, der underviser 4. klasse i natur og teknologi, lægger
dagligt små videoer ud med aktiviteter fra sin have – i ægte Søren Ryge-stil.
Jeanette fortæller:
”Det var jo meningen, vi skulle ruge kyllinger ud på skolen. Men da skolen
nu er lukket, har jeg taget udrugningsmaskinen med hjem. Så lægger jeg
løbende videoer ud online, så eleverne kan følge med i udrugningen.”
Eleverne har også hørt om kartoflens historie og avling af bier. Eleverne
deltager aktivt og lægger også selv videoer op fra deres hverdag.
”Det er rart som lærer at få videoer fra eleverne, så man kan få en
fornemmelse af, hvordan de går og har det. Video er en rigtig god måde at
skabe nærvær på – nu hvor vi ikke kan ses i klasselokalet.”

FacebookWebsite
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Sankt Annæ Gymnasium er Københavns Kommunes Sangskole. Vi tilbyder et
unikt undervisningsforløb for børn og unge med talent for sang og musik. Skolen
rummer både folkeskole, gymnasium, sangskole og musikskole.
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Orientering og meddelelser fra Anette Holst til bestyrelsesmøde d. 1. april 2020 for både
Campus- og SAG- afdelingsbestyrelse.
Skolelukning under Corona-krisen
På både Europaskolen og SAG er der løbende sendt informationer til forældre og elever om,
hvordan undervisningen foregår under nedlukningen. Det er tilbagemeldingen, at det efter
omstændighederne går rigtig godt med den virtuelle undervisning. Administrative- og
ledelsesmæssige opgaver og planlægningsopgaver gennemføres også virtuelt, så vi er helt på
omdrejningshøjde når skolerne åbner igen. Vi er faktisk rigtig stolte af personalets meget hurtige
og professionelle omstilling, så der gennemføres undervisning af god kvalitet.
En stor tak til alle forældrene, der bakker op og levende interesserer sig for, hvordan de bedst
understøtter elevernes arbejde. Sammen får vi det til at lykkes.
Der er naturligvis også store udfordringer forbundet med undervisning på distancen, som lærerne
er meget opmærksomme på. Det er en udfordring at skabe variation, så eleverne ikke sidder foran
skærmen hele tiden og det er en udfordring at skabe forskellige former for interaktion –
lærer/elever og eleverne imellem. Det er vigtigt at eleverne stadig føler sig som en del af
fælleskabet. Det er en hård periode for både elever, forældre og lærere. Vi gør hvad vi kan for at
holde modet og motivationen oppe
For dem, der ikke måtte være på maillisten har vi vedlagt det seneste nyhedsbrev fra SAG.
Helhedsrenovering af SAG:
Efter vinterferien flyttede vi ind på 2. og 3. sal i B-bygningen. Gymnasieklasserne flyttede ind på 3.
sal og 9. klasserne flyttede ind i deres permanente lokaler på 2.sal. Resten af 2.sal benyttes af
sangafdelingen, der er flyttet ud af C-fløjen, som pt. renoveres.
Renoveringen af C-fløjen fortsætter som planlagt også her under Corona-lukningen. Alt går
planmæssigt og fløjen forventes færdig omkring jul 2020.
Der er stadig gymnasieklasser genhuset på Europaskolen resten af dette skoleår. I næste skoleår
vil SAGs gymnasieelever optage ca. 6 klasselokaler og et par faglokaler på Europaskolen frem til
jul. Efter jul måske 2-3 lokaler.

Ny Musikbygning
Som tidligere fortalt, har SAG fået en donation på 25 mio. kr til bygningen af et musikhus. Der
søges i øjeblikket flere fonde, så vi kan få et hus, der opfylder alle vores ønsker. I januar blev der
gennemført en studietur til forskellige koncertsale med tilhørende faciliteter. Det var meget
inspirerende. Der har efterfølgende været afholdt et opfølgende møde med alle deltagerene
(lærere, ledere, forældre, Byggeri København og TRUST). Der er planlagt et par workshops i løbet
af foråret. Forløbet kan blive en del komprimeret p.g.a Corona-nedlukningen.

Gymnasieopstart på Europaskolen

Vi starter til august de første gymnasieklasser på Europaskolen. Målet var at starte tre klasser. Da
skolens nuværende elever endnu er nået til dette klassetrin, skal alle eleverne rekrutteres udefra.
Eleverne skal søge vis Optagelse.dk.
Vi har pt fået ansøgninger i et omfang svarede til to klasser, der endnu ikke er fyldt helt op. Vi har
forlænget ansøgningsfristen til 15. maj. Vi forventer at få en del ansøgere efter 1. maj, hvor
ansøgere til gymnasier i Danmark får besked om, hvor de er blevet optaget. Nogle vil få afslag fra
det gymnasium de har søgt som 1. prioritet og kan derfor være interesserede i et alternativ.

Sankt Annæ Gymnasium
Folkeskoleafdelingen

Budgetoverblik 2020

1944 Overblik
Bevilling runde 3
Resultat 2019
Buf flex

i alt FO og sang
FO
60.750.633
119.388
100.000
60.970.021

FO
Undervisningens gennemførelse

Løn undervisning (inkl. teknik, rengøring)
Personaleomkostninger (15xx)
Undervisningsmidler (16xx) inkl. kompetencecenter

49.302.831

11.667.190

Regnskab

Budget

Regnskab

Budget

2018

2019

2019

2020

26.389.382

27.038.274

27.324.788

131.311

164.200

115.141

115.200

2.132.650

1.813.077

1.423.782

1.550.000

Elevaktiviteter (1701)
Lejrskoler (1702)

Sang afd.

1.008

4.000

3.450

4.000

163.203

156.000

95.071

156.000

Total

Undervisningens gennemførelse total

Bygningsdrift

Ejendom - Fast (Kejd)

15.485.883

15.563.972

15.669.854

Ejendom - selv (3xxx)

2.830.347

2.177.995

2.341.118

Bygningsdrift total

Bygningsdrift total

Ledelse og administration

Løn ledelse og administration
Ledelse og administration

Ledelse- og administration total

Ledelse og administration total

Hovedtotal

Hovedtotal ex. elevkørsel

Befordring

Elevkørsel

Hovedtotal

Hovedtotal

27.119.909

28.817.554

18.316.230

29.175.551

17.741.967

28.962.232

18.010.972

2.206.601

2.459.985

2.523.393

347.216

372.100

332.079

28.945.109
15.031.831
2.577.000
17.608.831
2.417.075
330.000

2.553.817

2.832.085

2.855.473

2.747.075

49.687.601

49.749.602

49.828.677

49.301.015

772.066
50.459.667

699.470
50.449.072

916.234
50.744.911

49.301.015

Over/underskud

1.815

Sang
Undervisningens gennemførelse

Løn
Personaleomkostninger
Undervisningsmidler (inkl. foniatrisk bistand)
Administration

Total

Undervisningens gennemførelse total

Regnskab

Budget

Regnskab

Budget

2018

2019

2019

2020

10.967.750

10.842.923

10.707.028

10.800.000

21.106

30.000

46.110

100.000

264.539

359.741

512.280

660.000

61.343

65.000

63.497

100.000

11.314.738

11.297.664

11.328.916

Over/underskud
Total FO+SA

7.190
Undervisningens gennemførelse total

61.774.405

61.746.737

62.073.827

Samlet over/underskud
Bevillingsramme 15 (samlet bevillingsramme for 2019)
Samlet over/underskud

1944_Budget oversigt 2020

11.660.000

60.961.015
9.005

62.193.214

62.073.827
119.387

Bemærkning til regnskabet 2019 og budget 2020 for Folkeskolen.
Der har været lidt større forbrug på lønomkostninger under undervisningens gennemførelse end forventet,
hvilket skyldes nogle særlige personalesager, så som langtidssygdom mm.
Der har været et mindre forbrug på lejrskoler end, forventet, men det forventes, at forbruget kommer op
på det det niveau, som der er budgetteret med i 2020.
Forbruget på ”Undervisningsmidler (16xx) inkl. Kompetencecenter”, har ændret sig fra 2018 til 2020. Man
har valgt bruge nogle af de midler på lærerressourcer. Derud over havde vi planlagt et større indkøb i start
december via Pædagogisk IT, hvilket dog ikke blev faktureret i år 2019. Dette til trods for, at vi havde
overholdt de deadlines Pædagogisk IT havde sat.
Samlet set kommer folkeskolen ud med et lille overskud på 150.639 kr.
KK har fra budget 2020 valgt et lidt anderledes beregningsprincip til forsyning. Det baserer sig på en
detaljeret gennemgang af de faktiske bogførte udgifter i 2018 sammenholdt med opkrævningsoversigter
fra KEID, de eksisterende budgetter samt oplysninger om forsyningsudgifterne fra bl.a. Energiteamet i ARC.
KK’s baggrund for denne justering er en ambition om at bringe bedre overensstemmelse mellem
enhedernes forbrug til forsyning og budgettet hertil. På ejendom-selv er der også budgetteret med indkøb
af nye skolemøbler, til de renoverede lokaler.

Bemærkninger til regnskab 2019 og budget 2020 for sangskolen.
Der har været et merforbrug på personaleomkostninger, hvilket skyldes et pædagogisk døgn på Bymose
Hegn for alle sanglærere, hvor vi arbejdede med fokusområdet "faglig/pædagogisk praksis".
Der har ligeledes været et merforbrug på Undervisningsmidler (inkl. foniatri), hvilket skyldes ekstraordinært
udskiftning af udtjent udstyr til halslægeklinikken.
I begge tilfælde havde vi søgt forvaltningen om særbevillinger, hvilket ikke blev imødekommet.
Samlet set kommer sangskolen ud med lille underskud på 31.252 kr.
Der er afsat ekstra midler til efteruddannelse, af sanglærerne under personaleomkostninger.
Der er ligeledes afsat ekstra midler af til klaverstemning, da disse har været flyttet en del rundt.

Hvilket betyder at der bliver overført et samlet overskud på 119.387 kr. for folkeskolen og sangskolen

Sankt Annæ Gymnasium
Europaskolen + KKFO

Budgetoverblik 2020

4072 Budget Overview
Appropriation Round 3 (Bevilling runde 3)
Anticipated additional appropriation for electricity/heating in 2019
Anticipated additional appropriation for new students 5/9-2020
BUF Flex DKK 13,000 per month

Anticipated Appropriation (Forv. Bevilling)
63.344.010
489.967
1.968.906
65.000
65.867.883
We expect an appropriation from the City of Copenhagen for the payment of electricity and heating in 2019 of DKK 489,967 (announcement expected in 2020)
Budget
ESCPH

Teaching total (Undervisningens gennemførelse)

2019

Establishment account (Etableringskonto)
Salaries teaching (incl. cleaning, tech, kitchen)
Teaching related staff expenses
Shared educational materials *1 *2
Educational materials Primary
Educational materials secondary
Culinary school (to cover surplus/deficit)

Teaching - total

Total teaching costs

Building costs (Bygningsdrift)

Building - Fixed (fast, husleje etc.) (Kejd)
Building - energy costs (forsyning, el, varme, etc.)
Building - costs covered by the school (selv)

Building - total

Total building costs

Management and administration costs

Salaries (løn) management and admin.
Management and administration

Management and administration - total
Total ESCPH

Ledelse og administration total
Total excl. student transport

Transport costs (befordring)

Student transport (Elevkørsel)

Total ESCPH

Total ESCPH

1.873.548
22.127.755
200.000
900.000

125.000
23.352.755

2.022.000
2.022.000

3.283.393
520.000
3.803.393
29.178.148

269.313
29.447.461

B revideret
2019

Regnskab

Budget

2019

2020

1.873.548
21.515.365
200.000

1.861.232
22.003.033
192.030

500.000
400.000
125.000

649.655
1.014.953
-747.725

22.740.365

28.384.000
685.919
1.336.081
30.406.000

3.895.783
520.000
4.415.783
57.562.148

262.557
57.824.705

23.111.946

31.175.985
1.381.800
1.116.999
33.674.783

3.523.307
471.465
3.994.772
60.781.501

26.566.026
200.000
1.960.000

300.000
29.026.026

30.928.132
1.133.804
1.160.000
33.221.936

2.866.726
520.000
3.386.726
65.634.687

178.232
60.959.734

65.634.687

233.196
*1) DKK 150,000 has been allocated to education meals, which is income for the culinary school
*2) Educational materials will subsequently be distributed
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Sankt Annæ Gymnasium
Europaskolen + KKFO

Budgetoverblik 2020
ESCPH

Culinary School (Madskole)

Budget

Revised

Accounts

Budget

2019

2019

2019

2020

1.590.000
1.428.808

1.714.343
1.857.070

2.019.264
1.468.226

Culinary School - Salaries
Culinary School - Other expenses
Culinary School - Total expenses

3.018.808

Culinary School - Basic grant
Culinary School - Other income

651.000
2.723.616

Culinary School - total income
Culinary School - Total

5718 Budget Overview (Overblik)
Appropriation round 3 (Bevilling runde 3)
Anticipated reimbursement for pedagogue students (stud.pæd)
New students in 0FR - 28 x 28.218 kr (5/12)

Budget
2019

Activities (beskæftigelse)

Salaries (løn)
Activities (beskæftigelse)
Food (mad)
Staff expenses (personaleomkostninger)
Building - costs covered by the ASC (selv)
Administration

Total - After School Care

Total - After School Care

651.000
2.754.363

3.374.616

3.405.363

355.808

-166.050

3.487.490

603.534
2.710.992
3.314.526
-172.964

After School Care (KKFO)
Anticipated appropriation (Forv. Bevilling)
7.928.411
44.535
80.009
249.201
8.222.147

329.210,00

After School Care (KKFO)

3.571.413

4.934.262
650.000
150.000
200.000
250.000
100.000
6.284.262

Revised
2019

5.034.262
1.200.000
150.000
150.000
350.000
150.000
7.034.262

Regnskab
2019

5.109.439
911.087
206.224
159.875
258.787
117.210
6.762.622

Budget
2020

6.782.363
600.000
200.000
160.000
340.000
115.000
8.197.363

24.784
Includes recruitment of three new pedagogues (Der er medtaget ansættelse af 3 nye pædagoger)
Increase in the cost of afternoon food/snack (Forhøjelse af betaling for eftermiddagsmad)
Share of property costs in terms of numbers
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Notes to the 2019 financial statement and 2020 budget for the European School Copenhagen
The school is expected to report a surplus of DKK 201,237 for 2019.
Copenhagen municipality has traditionally provided funding to all educational institutions to cover all
building costs such as rent, electricity, water and heating. On this basis, an appropriation of DKK 489,967 is
expected to cover actual costs incurred. However, these funds are yet to be finalised and distributed.
The 2020 budget includes salary costs for new teachers starting August 1, 2020 in the new classes.
In the future, financial results for the culinary school will be reported separately in order to provide more
clarity on financial performance.
The income in the culinary school consists of a DKK 600,000 basic grant from Copenhagen municipality and
meal sales. Any deficit or surplus is consolidated into the overall financials of the European School
Copenhagen. At present, a deficit is expected due to costs associated with maternity cover.
Notes to the 2019 financial statements and the 2020 budget for the After School Care (KKFO)
The After School Care is expected to report a surplus of DKK 351,445 for 2019.
The budget for 2020 includes salary costs for new pedagogues, who will be hired for the additional children
in the After School Care. The budget also reflects an additional appropriation from Copenhagen
municipality to cover these additional costs.

Bemærkning til regnskabet 2019 og budget 2020 for Europaskolen
Regnskabet for 2019 forventes at komme ud med et overskud på 201.237 kr.
I Københavns Kommune er der en aftale om, at alle institutioner har en garanti for at få de omkostninger
der er forbundet med bygningen, såsom husleje, el, vand og varme bliver dækket ind. Derfor afventes
bevilling på 489.967 kr. til inddækning af el/vand/varme, som desværre ikke er udmeldt 2019.
I budgettet for 2020, er der indlagt lønomkostninger til de nye lærere som der skal ansættes pr 1. august
2020, til de nye klasser.
Fremadrettet vil budgettet for culinary school stå særskilt, for at skabet et bedre overblik over økonomien.
Indtægterne i culinary school består at et grundtilskud fra Københavns Kommune på 600.000 kr. og betaling
for de børn som spiser i culinary school. Hvis der kommer et underskud eller et overskud i culinary school,
er det en delt af den samlet økonomi på Europaskolen. På nuværende tidspunkt forventes et underskud på
grund af en forstående barselsorlov med et behov for vikar.

Bemærkning til regnskabet 2019 og budget 2020 for KKFO
KKFO’en kommer ud med et overskud på 351.445 kr.
I budgettet for 2020, er der indlagt lønomkostninger til de nye pædagoger som der behov for at ansætte, til
de nye børn. Der er også indregnet en merbevilling som følge af at der kommer flere børn.

SANKT ANNÆ GYMNASIUM Årsrapport
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Side 1

SANKT ANNÆ GYMNASIUM Årsrapport

2019

Påtegning og underskrift af Københavns Kommune
Vi har dags dato aflagt årsrapport for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 for Sankt Annæ
Gymnasium.
Årsrapporten er efter aftale med Ministeriet for Børn og Undervisning aflagt efter samme bestemmelser
som sidste år, jf. kapitel 3 i Undervisningsministeriets nu ophævede bekendtgørelse nr. 1279 af 31.
oktober 2007 om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse
mv.
Det er vores opfattelse, at årsrapporten er rigtig, det vil sige at årsrapporten ikke indeholder væsentlige
fejlinformationer eller udeladelser, at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og
sædvanlig praksis, samt at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig
forvaltning af de midler, der er omfattet af årsrapporten.

København, den 1. april 2020

_______________________________________
Rektor

Side 2

SANKT ANNÆ GYMNASIUM Årsrapport

2019

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen for Sankt Annæ Gymnasium
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion med forbehold
Vi har revideret årsregnskabet for gymnasiet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet er
efter aftale med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling aflagt efter bestemmelserne, jf. kapitel
3 i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings nu ophævede bekendtgørelse nr. 1279 af 31. oktober
2007 om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.
(regnskabsbekendtgørelsen), og som sidste år.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet – bortset fra indvirkningen af det i grundlag for konklusion med
forbehold nævnte – i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med
ovennævnte bekendtgørelse.
Grundlag for konklusion med forbehold
Gymnasiet er en integreret del af Københavns Kommune. Der er derfor ikke en særskilt balance for
gymnasiet, idet denne indgår som en del af Københavns Kommunes balance. Gymnasiet har ændret
regnskabsopstilling, således at der i år ikke indgår andre balancetal i årsrapporten end egenkapitalen.
Egenkapitalen er opgjort som egenkapitalen primo tillagt årets resultat. Balancen er derfor også i
ubalance. Gymnasiet kan derfor ikke følge Undervisningsministeriets krav til regnskabsopstilling og
regnskabsparadigme. Der tages derfor forbehold herfor.
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på
grundlag af bestemmelserne i revisionsvedtægten for Københavns Kommune og Undervisningsministeriets
bekendtgørelse nr. 956 af. 6. juli 2017 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for
erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Vores ansvar
ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for
revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af gymnasiet i overensstemmelse med internationale etiske
regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi
har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion med forbehold.
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Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs.
udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler. Ledelsen har endvidere ansvaret for den
interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere gymnasiets evne til at fortsætte
driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet
på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
gymnasiet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision,
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsvedtægten for Københavns
Kommune og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 956 af. 6. juli 2017 om revision og
tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og
almen voksenuddannelse m.v., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det
med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger,
som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsvedtægten
for Københavns Kommune og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 956 af. 6. juli 2017 om
revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale
uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen.
Herudover:
•
Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser,
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
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Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af gymnasiets interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om gymnasiets
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder
eller forhold kan dog medføre, at gymnasiet ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporteringen.
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporteringen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og målrapporteringen, og vi
udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og målrapporteringen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og
målrapporteringen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen er
væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde
synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til statens regnskabsregler.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen og målrapporteringen er i
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens
regnskabsregler. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og målrapporteringen.
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Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og
sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved
forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den
forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet
og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision
og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I
vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de
undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante
bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores
forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller
dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de
aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den 1. april 2020

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Keld Østerdal

statsautoriseret revisor
MNE NR. 14955
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Generelle oplysninger om institutionen
Sankt Annæ Gymnasium
Sjælør Boulevard 135
2500 Valby
Tlf. 36 46 62 22
www.sag.dk
E-Mail: sag@kk.dk
CVR-nr. 64942212
Formål – vedtægter
Sankt Annæ Gymnasium er Københavns Kommunes Sangskole. Ved Sankt Annæ Gymnasium tilbydes
undervisning i henhold til gymnasieloven og folkeskolelovens kap. 2. I henhold til:
• § 16 og § 58 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse
m.v., jf. lov nr. 1143 af 23. oktober 2017
• § 42 lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017,
• den særlige bemyndigelse til Københavns Kommune til at drive Sankt Annæ Gymnasium i
henhold til § 1 nr. 1, i lov nr. 590 af 24. juni 2005
fastsættes følgende vedtægt for bestyrelsen:
Institutionens Afdelingsbestyrelse SAG i henhold til vedtægter
Udpegede medlemmer:
Jens Kramer Mikkelsen – formand
Hanne Løngreen – næstformand
Peter Langdal
Forældrevalgte medlemmer:
Nynne Sole Dalå
Anne Boukris
Arne Chr. Holm
Karsten Vestergaard
Medarbejderrepræsentanter:
Edward Pedersen – gymnasieansatte
Allan Severin – folkeskoleansatte
Connie Mikkelsen – tekniske og administrative medarbejdere
Elevrepræsentanter:
Anna Tuxen – elevrepræsentant, gymnasiet
Frida Langford – elevrepræsentant, folkeskolen
Ledelsen:
Rektor Anette Holst – bestyrelsens sekretær, uden stemmeret
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Institutionens Campusbestyrelse i henhold til vedtægter
Udpegede medlemmer:
Jens Kramer Mikkelsen – formand
Jonas Christoffersen - næstformand
Marianne Zibrandtsen – medlem
Sofie Seidenfaden – BR
Forældrevalgte medlemmer:
Arne Christian Holm
Karsten Vestergaard
Christen Bagger
Rikke Karlsson
Medarbejderrepræsentanter:
Edward Pedersen – gymnasieansatte
Allan Severin – folkeskoleansatte
Connie Mikkelsen – tekniske og administrative medarbejdere
Rasmus Hornecker – europaskoleansatte
Elevrepræsentanter:
Anna Tuxen – elevrepræsentant, gymnasiet
Frida Langford – elevrepræsentant, folkeskolen
Ledelsen:
Rektor Anette Holst – bestyrelsens sekretær, uden stemmeret
Gymnasiets daglige ledelse
Anette Holst – rektor
Martin Kristiansen – vicerektor
Erik Mortensen – uddannelsesleder
Jeppe Struve Larsen – uddannelsesleder
Vibeke Bønding Groth - uddannelsesleder
Mogens Halken – sanginspektør
Hanne Mølgaard – administrativ leder
Gymnasiets revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S
Tlf. 36 10 20 30
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Beretning 2019
Det samlede økonomiske resultat
Resultatet for 2019 inklusiv MGK viser et merforbrug på Kr. 105.381. Resultatet fremkommer ved et
overskud på gymnasiet på kr. 30.223 og et underskud på MGK på kr. 135.604.
Det budgetterede resultat for gymnasiet var et overskud på kr. 107.533. Der er således et merforbrug på
77.000 kr. i forhold til det budgetterede. Differencen skyldes bl.a. at det som noget nyt i 2019 er blevet
fastslået, at vi er forpligtet til at bidrage til statens fleks- og barselsfond selv om vi er en kommunal
institution. Det beløber sig til 246.000 kr. per år.

Sankt Annæ Gymnasium egenkapital er pr. 31.12.2019 på 12. mio. kr.
Helhedsrenovering og kapacitetsudvidelse
Københavns Kommune bevilligede i marts 2017 168 mio. kr. til en helhedsrenovering af Sankt Annæ
Gymnasium. I forbindelse med helhedsrenoveringen planlægges en mindre kapacitetsudvidelse til
gymnasiets 8. spor. Renoveringsprocessen har været i gang i hele 2019. Vores A-fløj, hvor folkeskolen
bor, er færdigrenoveret og B-fløjen er netop færdig til indflytning her i starten af 2020. C-fløjen forventes
færdig med udgangen af 2020. Resultatet er blevet rigtig godt og det har været muligt at genhuse både
folkeskoleelever og senere gymnasieelever på Europaskolen. Der er endvidere opsat 4 pavilloner på
boldbanen til genhusning. I år har 9. klasserne boet i pavillonerne. I det kommende år skal musiklokalerne
indrettes i pavillonerne. Københavns Kommune har i 2019 finansieret alle udgifter forbundet med
renovering og genhusning samt nyt ”fast” inventar.
I forbindelse med renoveringen skal der udvides med 4 lokaler. Sankt Annæ Gymnasium skal selv
finansiere tilbygningen til en værdi af ca. 12 mio. kr. via et lån i Københavns Kommune og via vores
egenkapital.
Fondsstøtte til nyt musikhus
I sommeren 2019 fik vi et tilsagn fra A.P Møller Fonden om en donation på 25 mio. kr. til at bygge et nyt
musikhus. Midlerne skal lægges sammen med de ca. 12 mio kr. til kapacitetsudvidelsen, således at vi får
mulighed for at bygge et hus, der indeholder 4 musikundervisningslokaler, en kammermusiksal og et
antal øvelokaler. Vi arbejder stadig på, at søge flere fondsmidler, så der kan blive råd til et tilstrækkeligt
antal øvelokaler. Et musikhus vil skabe en tiltrængt og helt unik ramme for vores musikalske arbejde i
undervisningen, i kor og ensembler.
Det er Københavns Kommunes strategiske samarbejde på bygningsområdet, TRUST, her under Kant
arkitekter, der står for både renoveringen og bygningen af det nye musikhus. Musikhuset forventes
færdigt i løbet af 2022. I perioden fra den 1. januar 2021 til musikhuset står færdigt, skal Sankt Annæ
Gymnasium selv betale for genhusningen i pavillonerne.
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Den samlede organisation
Campusbestyrelsen og de to Afdelingsbestyrelser har i mere end et år arbejdet på en juridisk adskillelse af
SAG og Europaskolen. Der er politisk opbakning til dette i Københavns Kommune. Børne- og
Ungeborgmesteren har på den baggrund sendt en anmodning til Undervisningsministeren, da dette kræver
en lovændring for gymnasiets del. Det vides ikke, hvor lang tid, der vil gå før en sådan lovændring kan
træde i kraft. Sankt Annæ Gymnasium og Europaskolen udgør tilsammen et administrativt fællesskab.
Dette fastholdes også efter en evt. juridisk adskillelse af de to skoler.
Pædagogiske fokusområder for 2018/2019
Hvert år vedtager bestyrelsen strategiske fokuspunkter for skoleåret. Sidste skoleår 2018/2019 havde vi
fokus på følgende:
Digital dannelse
Vi har haft et fælles fokus på digital dannelse i både folkeskolen og i gymnasiet. Formålet var at udvikle
både lærernes og elevernes digitale kompetencer, og gøre eleverne til både kritiske og kreative brugere af
digitale værktøjer og medier samt styrke dem i, at blive digitale medborgere. Der skulle ligeledes
udarbejdes et fælles etisk kodeks.
Der har været arbejdet med den digitale dannelse på tværs af hele skolen, men arbejdet har lidt under, at
vi har været på to adresser, hvilket har gjort det svært at komme helt i mål med fokusområdet. Der er
blevet arbejdet med regler og værdier omkring det digitale i begge afdelinger og på tværs af afdelingerne i
bl.a. elevrådene. Der mangler endnu, at blive formuleret et etisk kodeks for det digitale område, hvorfor
arbejdet fortsættes i skoleåret 2019/2020

Ny gymnasiereform
Fokus i gymnasiet har været på implementeringen af den seneste gymnasiereform.
Vi har særligt arbejdet med, at udvikle modeller for arbejdet med 130-timers puljen og det flerfaglige
forløb. Vi har endvidere haft et særligt projekt om moderne dannelse i gymnasiet i samarbejde med
forsker Steen Beck fra Syddansk Universitet.
Pædagogiske fokusområder i 2019/2020
Vi fortsætter i dette skoleår med at fokusere og arbejde videre på digital dannelse. Vi har særligt fokus på
udarbejdelse af et etisk kodeks på det digitale område.
Sammenhængskraft
Det store fokusområde i år er sammenhængskraft på skolen mellem gymnasiet, folkeskolen og
sangafdelingen, bl.a. fordi vi er genhuset på flere adresser i renoveringsperioden. Vi har nedsat en
tværgående udviklingsgruppe, der arbejder med at udvikle forskellige faglige, pædagogiske og sociale
arrangementer på tværs af afdelingerne for både lærere og elever.
Vi arbejder på at undersøge muligheden for en fælles IT-platform.
Der arbejdes også med sammenhængskraft internt i gymnasiet, da halvdelen af eleverne og lærerne har
undervisning på Europaskolen i renoveringsperioden.
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Reformen år 3
Vi har nu været omkring de fleste af reformens elementer og har fundet gode modeller og løsninger på det
meste fra grundforløb til de flerfaglige forløb. I dette år fokuserer vi på arbejdet med reformens fire
søjler; Det digitale, det globale, det innovative og det karrieremæssige.
Derudover fokuserer vi også på dannelse i et bæredygtigt perspektiv og på et styrket
faggruppesamarbejde.

Udfordringer
De kommende år vil være præget af den fortsatte renovering af skolen og af planlægningen af et
kommende musikhus, som vil skabe nye moderne rammer og blive et fantastisk aktiv for skolen. Driften
af musikhuset og afdrag på det kommunale lån skal tænkes med i de fremtidige budgetter. Vi vil desuden
have den udfordring, at gymnasieeleverne vil være fordelt på to adresser også i næste skoleår. Det vil
kræve meget planlægning og daglig logistik for både elever og personale.
Det vil forsat være vigtigt at fokusere på sammenhængskraften både i gymnasiet og på hele SAG.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er efter aftale med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling aflagt efter samme
bestemmelser som sidste år, jf. kapitel 3 i Undervisningsministeriets nu ophævede bekendtgørelse nr.
1279 af 31. oktober 2007.
Som følge af Københavns Kommunes ændrede regnskabssystem og deraf afledte konsekvens for
gymnasiets regnskabsopstilling, er der i 2018 ikke indregnet en balance.
Årsrapporten er herudover aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, hvilket bl.a. indebærer, at
der ikke er indregnet feriepengeforpligtelse, idet Københavns Kommune har meddelt, at de ikke indregner
feriepengeforpligtelse.
Generelt om indregning og måling
Gymnasiet er en integreret del af Københavns Kommune. Der er derfor ikke medtaget en særskilt balance
for gymnasiet, idet denne indgår som en del af Københavns Kommunes balance.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes statstilskud vedrørende regnskabsåret. Øvrige indtægter og omkostninger
indregnes i overensstemmelse med kommunens indregningspraksis i resultatopgørelsen, når de
registreres.
Resultatopgørelsen
Statstilskud, deltagerbetaling og andre indtægter
Statstilskud, deltagerbetaling og andre indtægter indregnes i resultatopgørelsen, i den periode indtægten
vedrører.
Omkostninger
Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå regnskabsårets indtægter.
Omkostningerne er i henhold til regnskabsbekendtgørelsen opdelt på undervisningens gennemførelse,
markedsføring, ledelse og administration, bygningsdrift samt aktiviteter med særlige tilskud.
Balancen
Som anført indledningsvis er ikke medtaget en egentlig balance, idet gymnasiet er en del af Københavns
Kommune og indgår som en integreret del af Københavns Kommunes balance.
Der er dog medtaget en opgørelse af egenkapital. Egenkapitalen er opgjort som egenkapitalen primo året
reguleret for årets resultat.
Hoved- og nøgletal
Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen.
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Balance pr. 31. december
2018

2019

Aktiver
Mellemregning med Københavns
Kommune
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavende projekttilskud
Tilgodehavende
Aktiver i alt
Passiver
Egenkapital 01.01
Årets resultat ifl. resultatopgørelse
Egenkapital 31.12

11.302.846
832.838
12.135.684

12.135.684
-105.382
12.030.302

12.135.684

12.030.302

Leverandørgæld
Feriepengeforpligtelse
Forudbetalt af Undervisningsministeriet
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter
Gæld i alt
Passiver i alt
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Noter
2018

2019

36.230.456
8.291.968
4.905.026
318.650
131.961
289.800
50.167.860
3.710.244
53.878.104

37.112.639
8.102.276
5.007.937
368.123
271.846
167.374
51.030.195
4.463.208
55.493.403

570
66
636

577
79
655

548.429
548.429

351.026
351.026

3 Undervisningens gennemførelse
Løn og lønafhængige omkostninger
Øvrige omkostninger
I alt

39.782.701
3.145.230
42.927.931

42.298.326
3.156.103
45.454.429

4 Markedsføring
Løn og lønafhængige omkostninger
Øvrige omkostninger
I alt

265.473
31.229
296.702

417.194
51.773
468.967

5 Ledelse og administration
Løn og lønafhængige omkostninger
Øvrige omkostninger
I alt

2.271.697
529.282
2.800.980

2.468.153
589.967
3.058.120

2018

2019

1 Statstilskud
Undervisningstaxameter
Fællesudgiftstaxameter
Bygningstaxameter
Øvrige driftsindtægter
Særlige tilskud
Andet
I alt
Tilskud fra Kulturministeriet til MGK
Statstilskud i alt
Antal årselever
MGK elever
Antal elever i alt
2 Deltagerbetaling og andre indtægter
Andre indtægter (Projektmidler)
I alt
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8 Bygningsdrift
Løn og lønafhængige omkostninger
Øvrige omkostninger
I alt

3.318.317
3.701.337
7.019.653

3.195.840
3.421.429
6.617.269

9 Aktiviteter med særlige tilskud
Løn og lønafhængige omkostninger
Øvrige omkostninger
I alt

190.493
357.936
548.429

87.350
263.676
351.026
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Bemærkninger til Årsrapport for 2019 for Gymnasiet og MGK

Årsrapporten viser et merforbrug på 105.381 kr.
•

•
•
•

Merforbruget skyldes blandt andet, at det som noget nyt i 2019 er blevet fastslået, at gymnasiet og
MGK er forpligtet til at bidrage til Statens Fleks- og Barselsfond selv om vi er en kommunal
institution. Alle institutioner der modtager statstilskud skal bidrage til Statens Fleks og Barselsfond.
Det beløber sig til ca. 246.000 kr. per år.
Løn og lønafhængige omkostninger under undervisnings gennemførelse er ligeledes steget siden
2018, hvilket blandt andet skyldes flere langtidssygemeldte.
Man vil ligeledes kunne se, at forbruget til markedsføring er steget siden 2018, hvilket skyldes
omkostninger til en barselsvikar.
Løn og lønafhængige omkostninger under ledelse og administration er ligeledes steget siden 2018,
hvilket blandt andet skyldes en aftale om seniorordning.

Hvis man ser isoleret på gymnasiet, viser deres regnskabs et overskud på kr. 30.223 og MGK et underskud
på 135.604 kr.

Revisorer har ikke haft nogen bemærkning til alt materialet, og finder ligeledes, at regnskabet viser, at vi
har brugt det udmeldte tilskud til det vi skal.

Ansøgere til gymnasiet og MGK

Ansøgere til gymnasiet 2020
Køn
Drenge
Piger

156
164

I alt

320

”sikret plads”
SAG folkeskole
MGK optaget
MGK venteliste

Baggrund
63
28
10
101

MUS 1 (tilbydes plads)
MUS 2 (tilbydes ikke pl.)
Afslag

Fordeling
236
66
18
320

Ansøgere til MGK
Ansøgere i alt: 81
Optaget i alt
Venteliste til SAG-MGK
Bestået optagelsesprøven, yderligere
Afbud, udeblevet eller takket nej til plads
I alt

28
10
34
9
81

Fordeling af de optagede:
Klassisk linje: 10
Rytmisk linje: 14
Lyd-linjen: 4
Antal ansøgere i 2019: 73

Kommentarer på vegne af institutionen:
Ansøgere til gymnasiet 2020:
I år har vi 320 ansøgere til 1.g, hvilket er en lille stigning i forhold til sidste år.
Kønsfordelingen mellem ansøgerne er i år næsten 50-50, hvor vi tidligere har set en større overvægt på
pigesiden.
Antallet af ansøgere fra vores egen folkeskole er også højt i år. Samlet set er 101 ansøgere på forhånd sikret
optagelse ud af de 236 ansøgere vi tilbyder plads. Det betyder med andre ord, at 135 ansøgere tilbydes
optagelse alene på baggrund af deres musikalske meritter, som de har indsendt dokumentation for.
Vurderingen af de 320 ansøgere ender med en inddeling i tre kategorier:
MUS 1 = de ansøgere, vi tilbyder optagelse
MUS 2 = de ansøgere, som vi vurderer kommer i 2.række ud fra deres dokumentation for musikalske
meritter, og som vi ikke har plads til at optage
Afslag = de ansøgere, som har mangelfuld eller ingen dokumentation for musikalske meritter.

Ansøgere til MGK 2020:
I år har vi 81 ansøgere, hvilket er en stigning på 8 i forhold til sidste år og i den høje ende set over en
længere årrække.
Vi tilbyder 28 ansøgere optagelse, og 10 ansøgere bliver tilbudt en plads på venteliste til MGK, hvilket
samtidig sikrer optagelse hos os i gymnasiet.
Yderligere 34 af ansøgerne bestod optagelsesprøven, hvilket betyder, at alle fremmødte bestod prøven.
Af de 28 ansøgere, som vi tilbyder optagelse, har 10 søgt klassisk linje, 14 rytmisk linje og 4 lyd-linjen
(lydteknik/lydproduktion)

Statistik over tilmeldte børn til optagelse i 3. kl.

Optagelse til 3. kl.

2018

2019

2020

Tilmeldinger i alt

522 (530)

432

336

Piger

318

246

193

Drenge

204

186

143

Afbud

148

100

55

Piger

83

49

22

Drenge

65

51

33

Fremmøde til sangprøve

373

332

281

Piger

235

197

171

Drenge

138

135

110

Kommentarer fra Institutionen:
Ansøgere til folkeskolen 2020:
I år har vi 336 ansøgere til 3.klasse, hvilket er en betydelig nedgang i forhold til sidste år. Vi ser en bekymrende nedadgående tendens
over en treårig periode.
Vi har på et tidligere bestyrelsesmøde aftalt, at vi på et kommende møde skal drøfte situationen. Hvad kan årsagen være? Hvilke tiltag
kan vi foreslå for at vende tendensen? Ledelsen kommer gerne med et oplæg hertil.
Kønsfordelingen er skæv - ganske som den plejer at være. Vi endte med kun at have 110 drenge til optagelsesprøve, hvoraf vi skal
optaget ca. halvdelen, nemlig 51.
Heldigvis har det sanglige niveau blandt ansøgere i år været tilstrækkelig højt til, at vi kan få dannet tre nye 3.klasser, hvor det sanglige
udgangspunkt er nogenlunde på niveau med de foregående år.
Antallet af afbud blandt ansøgerne viser også en faldende tendens, så måske kan vi udlede, at vi i år har set et kvantitativt fald men et
kvalitativt status quo. Det kan tyde på, at de ansøgere, vi ikke ser, er ansøgere med et kvalitativt lavt niveau. MEN det må understreges,
at vi har for spinkelt statistisk grundlag til at kunne drage konklusioner af den art.

Lektionsfordelingsplan 2020-21
Fagdelt undervisning i lektioner:
Klassetrin
3.

4.

Dansk
9
7
Engelsk
2
2
Tysk/fransk
Historie
1
2
Kristendom
1
1
Samfundsfag
Matematik
5
5
Natur/teknik
2
3
Geografi
Biologi
Fysik/kemi
Idræt
2
2
Billedkunst
1
2
Håndværk og design:
1
2
Madkundskab
Valgfag (d)
Valgfag - obligatorisk musik
Drama /Teater (p)
1
1
Baryton (d)
Hørelære
2
3
Pigesang
2
3
Drengesang
3
4
Solistdrenge
Ugentlige lektioner
29
33
Solister
til klokketimer
21,75 24,75
Understøttende undervisning i lektioner:
KLUK
1
KLT
1
STÅ
STP
STD

pr. 16.03.20

5.

6.

7.

8.

9.

7
3
1
2
1

7
3
2
2
1

7
3
3
2

5
2

5
2

5

7
3
3
2
1
2
5

7
3
3
2
1
2
5

1
2
2
3

2
1
2
3

1
2
3
3

4

2

2
2

2

4

35

36

26,25

27

1

1

2
4

2
2,67
4,67

2
3,67
0,67
1

2
3,67
0,67

3
2,25

5,00
5,00

3,50
4,25

2,75
3,50

2

2
1

2
3

2
3
4
5
2
34
35
25,5

6

4

5
5
2
33
35
24,75

3
3
2
33
35
24,75

1

1
1
1

Omlagt understøttende undervisning i lektioner:
Omlagt 2-voksen
0
2
1
Omlagt til sangaktiviteter
0,5
1
Omlagt til sangaktiviteter
0,5
2
Omlagt til hyttetur/lejr
0,5
Understøttende undervisning ialt i klokketimer:
Drenge
0,75
3
3
Piger
0,75
3
2,25

Pauser (klokketimer)

5,25

Ugtl. timeramme drenge 27,75
Ugtl. klokketimer piger
27,75
Solister og kammerkor +

5,25

5,25

33
33

33,75
33
1,5

5,25

5,25

33
35,00
32,25 35,00
1,5

1,5

5,25

5,25

35,00
35,75

35,00
35,75

1,5

1,5

Bilag 5.2. Kommentarer til lektionsfordelingsplanen

Historie i 9.klasse bliver fra kommende skoleår udvidet til 2 lektioner (fra 1). Historie er et
minimumstimetalsfag, og derfor skal antallet af lektioner i faget overholdes. For ikke at udvide
årgangens samlede skoletid, fjernes faget klassens tid. Dette efter ønske og input fra årgangens
lærere, som fortæller, at klassens tid indgik i F-dagsskemaet, og ofte blev brugt som supplement til
andre fags f-dage, således at f.eks. ture ud af huset kunne udvides i tid. Den tid, man i klasserne
bruger på at arbejde med klassens undervisningsmiljø og sociale miljø bliver under alle
omstændigheder taget fra andre fag.
Faget håndværk og design bliver obligatorisk på 3. årgang. For at undgå at udvide årgangens
samlede skoletid, tages tiden fra billedkunst, og begge fag bliver således halvårslæst med 2 lektioner
i et halvt år pr fag.
Det obligatoriske valgfag på 2 ugentlige lektioner i musik på 7.-8. årgang tages henholdsvis fra både
drenge- og pigesang på 7. årgang og henholdsvis fra pigesang og drengenes valgfag på 8. årgang.
Der er ikke andre ændringer i timefordelingsplanen i forhold til sidste skoleår.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG
Forslagets titel:

Nedlæggelse af kompetencecentre på almenområdet

Kort resumé:

Forslaget vedrører nedlæggelse af 6 kompetencecentre på skoler indenfor
almenområdet. I alt vil forslaget medføre en årlig effektivisering på 7,5 mio. kr.
Børne og Ungdomsforvaltningen

Fremstillende
forvaltning:
Berørte
forvaltninger:

Økonomiforvaltningen
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Socialforvaltningen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser
1.000 kr. 2021 p/l

Styrings
område

Varige ændringer
Nedlæggelse af alle
kompetencecentre på almenområdet
Samlet varig ændring

2020

2021

2022

2023

2024

2025

-3.125

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

-3.125

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål
Børne- og Ungdomsforvaltningen har i dag 14 kompetencecentre, som er skoler eller institutioner, der er
specialiserede inden for et fagområde og udbyder viden og ekspertise til andre skoler og institutioner.
Otte af de 14 kompetencecentre arbejder med inklusionsindsatser og indgår i forvaltningens indsatsplan for
inkluderende fællesskaber. De er ikke en del af dette effektiviseringsforslag.
De resterende seks kompetencecentre har til formål at fremme videndeling og udvikling indenfor
forskellige fagområder, der blev besluttet af Børne og Ungdomsudvalget som en del af budget 2016.
Fagområderne er: Udskoling, Matematik, Sprog/dansk som andet sprog, Praktisk/musisk, Idræt og
bevægelse samt Læring og IT.

Forslagets indhold

Effektiviseringsforslaget vedrører nedlæggelse af de seks nedenstående kompetencecentre, der til sammen
årligt har en grundbevilling på 7.526.718 kr.
Tabellen viser en oversigt over kompetencecentrenes specialisering inklusiv et uddrag af
kompetencecentrenes egen beskrivelse af den support, de kan give skolerne.
Specialisering

Opgaven varetages af:

Budget 2020

Udskoling
Understøtter en styrket indsats omkring udskolingen med henblik på at
understøtte tilgang og gennemførelse af ungdomsuddannelser.
Højdevangens Skole
Support kan fx være ifm. procedurer og rutiner omkring skolens
samarbejde med UU, sparring og vejledning omkring folkeskolens
afgangseksamen i forskellige fag, samarbejde med

1.254.453 kr.

ungdomsuddannelser, udvikling af et ungdomsmiljø med vægt på
elevernes medbestemmelse og medansvar.

Matematik
Understøtter målrettet samarbejde om matematik med henblik på at
udvikle elevernes matematiske kompetencer og faglige resultater for
matematik i København. Support kan fx være at arbejde med
læringsmål og tegn på læring i matematik, feedback til elever og
udvikling af evalueringskultur, organisering af fagsamarbejde, Itunderstøttelse af matematik.

Katrinedal Skole

1.254.453 kr.

Sprog/ dansk som andet sprog
Understøtter lærernes kompetencer indenfor dansk som andetsprog og
den sproglige dimension i fagene. Support kan fx være fokus på tidlig
sprogstart i fremmedsprogene, flersproglig tilgang i
Nørre Fælled Skole
fremmedsprogsundervisningen og al anden undervisning, arbejde med
forforståelse og fagenes særlige sproglige genre, vejledning og
rådgivning om samspillet mellem den supplerende undervisning i
dansk som andetsprog og den almindelige undervisning.

1.254.453 kr.

Praktisk/musisk
Understøtter fagene musik, billedkunst og håndværk og design samt
den praktisk-musiske dimension i alle fag. Support kan fx være sparring Sankt Annæ
ift. skolernes strategi for det praktisk-musiske område, formidling af
Gymnasieskole
erfaringer med undervisning i håndværk og design som mellemtrinsfag
og som valgfag, digitale læringsplatforme til støtte i de praktiskmusiske fag.

1.254.453 kr.

Idræt og bevægelse
Understøtter integration af bevægelse i skoledagen samt læringsfokus
i faget idræt. Support kan fx være workshop for personalegrupper om
bevægelse i undervisningen med formidling af ny viden og afprøvning i Bellahøj Skole
praksis, sparring til bevægelsesvejledere på skolerne og opkvalificering
af ressourcepersoner fra skolens ressourcecenter i, hvordan bevægelse
kan anvendes som pædagogisk metode for elever med særlige
udfordringer.

1.254.453 kr.

Læring og IT
Understøtter didaktik i anvendelsen af it i undervisningen. Support kan
fx være støtte til udarbejdelse af skolernes lokale it-strategier, ITStrandvejsskolen
understøttelse af læringsmålsfokuseret undervisning, It-understøttelse
af differentiering i forhold til arbejdsformer, faglige niveauer,
didaktiske metoder mm.

Bevilling i alt til de seks kompetencecentre i 2020:

1.254.453 kr.

7.526.718 kr.

Da det blev besluttet at oprette kompetencecentrene på almenområdet, blev formålet beskrevet som
værende at fremme videndeling og faglig inspiration inden for udvalgte fagområder. Som det fremgår af
ovenstående uddrag fra centrenes egne beskrivelser af den support, de kan give skolerne, var det
målsætningen at skabe en faglig kompetenceopbygning på de københavnske skoler indenfor de udvalgte
fag samt styrke faglige netværk på tværs af skolerne.
Efter kompetencecentrene har eksisteret i 3 år, er det vurderingen, at det samlet set har været vanskeligt
at lykkes med at indfri målsætningen for kompetencecentrene. I nogle tilfælde har enkelte skoler haft god
gavn af kompetencecentrenes viden og support, men den samlede effekt i forhold til at løfte skolernes
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faglighed indenfor de udvalgte fagområder samt at styrke videndeling og netværk på tværs af skoler er
begrænset. Den primære årsag hertil er, at det har været vanskeligt for kompetencecentrene at opnå en
høj anvendelsesgrad og lykkes med at udbrede faglig videndeling i et bydækkende perspektiv.
På baggrund af kompetencecentrenes egne opgørelser af aktiviteter, fremgår det, at ingen af de seks
kompetencecentre har udført mere end 20 supportindsatser i skoleåret 2018/19, og at et enkelt center
ingen supportindsatser har udført. Til sammenligning har kompetencecentre på specialområdet op til 200
indsatser på et skoleår. Samtidig er der en tendens til, at kompetencecentrene udfører flest indsatser i
deres eget byområde, hvilket tyder på, at det er svært for centrene at lykkes med den bydækkende faglige
indsats og således bidrage til at løfte alle københavnske skoler indenfor de udvalgte fagområder.
Et væsentligt afsæt for effektiviseringsforslaget er således, at kompetencecentrene har en lav
anvendelsesgrad, og at midlerne derfor kommer få skoler til gode.
Set i lyset af Børne- og Ungdomsforvaltningens vedvarende effektiviseringskrav anbefales der derfor, at de
ovennævnte seks kompetencecentre nedlægges. Såfremt udvalget ønsker at bevare et kompetencecenter
indenfor et eller flere af de ovennævnte fagområder, vil forvaltningen indarbejde dette i forslaget inden 1.
eller 2. behandlingen.

1.3. Økonomi
Kompetencecentrene på almenområdet modtager årligt 1.254.453 kr. pr. kompetencecenter, svarende til
7.526.718 kr. årligt for alle 6. Såfremt udvalget træffer beslutning om at nedlægge samtlige 6
kompetencecentre, vil dette kunne effektueres pr. 1. august 2021 med henblik på ikke at nedlægge en
indsats midt i et skoleår. Forslaget medfører derfor en effektivisering på 3,1 mio. kr. i 2021 og en varig
effektivisering på 7,5 mio. kr.
Tabel 1. Varige ændringer, service
2020
Nedlæggelse
af
alle
kompetencecentre
på
almenområdet
Varige ændringer totalt, service

2021

1.000 kr. 2021 p/l
2022
2023

2024

2025

-3.125

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

-3.125

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

1.4. Effektivisering på administration
Forslaget medfører ingen effektiviseringer på administration.

1.5. Fordeling på udvalg
Forslaget vedrører alene Børne og Ungdomsudvalgets økonomi.

1.6. Implementering af forslaget
Effektiviseringen kan tidligst træde i kraft 1.8.21, således at man ikke nedlægger kompetencecentrene midt
i et skoleår.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere
Forvaltningen har endnu ikke inddraget de involverede skoler og faglige organisationer. De vil blive
orienteret om forslaget forud fra 1. behandlingen af budgettet.
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1.8. Forslagets effekt
Såfremt udvalget træffer beslutning om at nedlægge alle seks kompetencecentre, vil dette medføre, at den
udbudte supportform ikke længere vil være tilgængelig for skolerne pr. 1. januar. 2021. Beslutningen vil
ligeledes medføre, at personaler på de relevante kompetencecentre vil blive opsagt.

1.9. Opfølgning

Øget
omkostningsbevidsthed og
fokus på BUF’s kerneydelse

1.10.

Hvordan måles
succeskriteriet?

Hvem er ansvarlig for
opfølgning?

Hvornår gennemføres
opfølgningen?

Reduceret budget til
kompetencecentre

Administrativt
Ressourcecenter

Ifm. budgetudmeldingen
for budget 2021

Risikovurdering

Der vurderes ikke at være nogen risiko forbundet med forslaget.

1.11.

Hvem er hørt?

HR-kredsen

Ja/Nej/Ikke relevant

Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden
udvalgsgodkendelse.

Ikke relevant

Alle effektiviseringsforslag, som indeholder
effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have
været i høring i HR-kredsen inden Center for
Økonomi kan lave en endelig godkendelse af
effektiviseringsforslaget.
Dette gælder både de tværgående forslag og de
forvaltningsspecifikke.

IT-kredsen

Ikke relevant

Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.
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24.marts 2020
Udkast 2 til
Høringssvar fra praktisk/musik kompetencecenter ved Sankt Annæ Gymnasiums grundskole
vedr. effektiviseringsforslaget om ”Nedlæggelse af kompetencecentre på almenområdet”

Bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium ser med bekymring på forslaget om nedlæggelse af det
praktisk-musiske kompetencecenter. Siden oprettelsen af kompetencecenteret ved Sankt Annæ
Gymnasium for tre år siden, har efterspørgslen på support aldrig været større og mere aktuel, end
tilfældet er lige nu.
Dette skyldes ikke mindst den seneste ændring af folkeskoleloven med indførelse af obligatoriske
praktiske-musiske valgfag i 7.-8.klasse samt det øgede politiske fokus på at skabe større diversitet i
folkeskoleelevernes valg af uddannelse og karriere. Målsætningen er at øge antallet af elever på
erhvervsuddannelserne, hvilket bl.a. understøttes af det markante løft af de praktisk-musiske fag i
udskolingen. Det praktisk-musiske kompetencecenter yder både direkte support i de enkelte fag på den
enkelte skole – og tilbyder samtidig kurser og fælles læringsforløb til alle byens folkeskoler.
Der indføres obligatoriske afgangsprøver i de praktiske-musiske fag for alle elever i 8.klasse.
Prøvekarakteren tæller med i elevens samlede gennemsnit for folkeskolens afgangsprøve efter 9.klasse.
Da opnormeringen af det praktiske-musiske fagområde i høj grad taler til den elevgruppe, der ikke er så
stærk i de boglige fag, vil satsningen kunne medvirke til at give et samlet løft af afgangsprøverne
generelt i Københavns Kommune. Kompetencecenteret har i den forbindelse et stort fokus på support i
forhold til implementering af praktisk-musiske dimensioner i alle folkeskolens fag.
At nedlægge kompetencecenteret for de praktisk-musiske fag med så kort en tidshorisont er meget
bekymrende i forhold til den stigende efterspørgsel på support til de københavnske folkeskoler netop på
dette fagområde. De første elever, der har gennemført det 2-årige forløb med obligatoriske praktiskmusiske valgfag, kommer til eksamen i sommeren 2021. Først derefter kan man måle en effekt af
indsatsen, men for at opnå en valid evaluering vil det være for lidt med et enkelt gennemløb.
Det første gennemløb vil have karakter af et forsøg, som uden tvivl vil vise behov for justeringer og
yderligere support. Tidligst efter 3-4 gennemløb kan en evaluering vise nogle resultater, der har
tilstrækkelig validitet. På det tidspunkt vil man kunne foretage en kvalitativ evaluering af udbyttet af
kompetencecenterets support til skolerne under implementeringen af de nye praktisk-musiske valgfag.
Dette vil have langt større validitet i forhold til at træffe beslutning om nedlæggelse af
kompetencecenteret frem for at basere et lukningsforslag udelukkende på en kvantitativ måling.
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I beskrivelsen af effektiviseringsforslaget sammenlignes praktisk/musisk kompetencecenter med
centrene på specialområdet, der har eksisteret i langt mere end 3 år. Det tager flere år at høste
frugterne af bydækkende indsatser, hvorfor denne sammenligning ikke er retvisende.
Samtidig må man, med en i vores øjne uklar kommunikationsstrategi fra forvaltningens side, forvente en
længerere periode for at slå igennem og nå ud til de enkelte skoler, særligt udenfor distriktet. Det har
været en overordentlig stor udfordring at nå ud til nye skoler. Derfor vil vi fremadrettet foreslå, at vi
sammen med forvaltningen udbygger strategien for, hvordan kompetencecenterets tilbud bliver mere
synligt og i endnu højere grad bliver et aktiv for alle kommunens folkeskoler.
Det er tydeligt for os, at udfordringen ikke ligger i et manglende behov fra de københavnske lærerne om
support og sparring - men i de enkelte skolers prioritering af fagområdet. Altså at der bliver afsat tid af
til, at lærerne kan få erfaring, indsigt og mulighed for etablering af nødvendige samarbejder.
Der har været stor nytteværdi på de skoler, hvor vi har haft samarbejde. Omfanget og udbyttet af vores
indsatser fremgår af den vedlagte oversigt over de talrige indsatser og tilbud med deltagelse af skoler fra
alle bydele, siden kompetencecenterets start for 3 år siden. Vigtigheden af indsatserne underbygges
tillige af de vedlagte udtalelser fra et stærkt panel af deltagere i det advisory board, der fra staten blev
nedsat for at kvalificere kompetencecenterets mål og virke.
Af vedlagte oversigt fremgår det, at der i indeværende skoleår er en kolossal stigning i
kompetencecentrets aktiviteter. Dette er bl.a. en konsekvens af regeringens indførelse af
praktisk/musiske valgfag i udskolingen med tilhørende krav om afsluttende prøve. Der er et stort behov
for at understøtte udviklingen af høj faglighed i forbindelse med disse tiltag.
Faglærerne på de københavnske skoler er ikke klædt på til at varetage valgfagene. Usikkerheden findes
på mange niveauer: Forståelsen af nyt fagligt indhold, undervisning rettet mod en ny elevgruppe, ny
strukturering af årsplanen, fokus på didaktik og progression, formulering af prøveoplæg, forventning til
censorarbejde, afvikling af den obligatoriske afgangsprøve, osv. osv. Lærerne mangler indsigt og erfaring
ift. kravene til udskolingen, hvor de praktiske/musiske fag ikke tidligere har være obligatoriske.
Alle disse forhold kan praktisk/musisk kompetencecenter yde hjælp til på den enkelte skole, men også i
netværk, der understøtter videndeling og kompetenceudvikling mellem skoler.
Samtidig er der netop indført obligatorisk billedkunst på 6. årgang, samt obligatorisk Håndværk & Design
på 3. årgang. Der er et stort behov for vejledning på de enkelte skoler i forhold til progressionen
indenfor de praktisk/musiske fag generelt. En opgave skolerne på nuværende tidspunkt har svært ved at
løfte, og som de har brug for vejledning til.
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Vores anbefaling
Bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium finder forslaget om snarlig nedlæggelse af kommunens
praktisk/musiske kompetencecenter uheldig i forhold til det aktuelle og stigende behov for support
netop fra dette kompetencecenter.
Det er en politisk strategi også i Københavns Kommune at understøtte udviklingen af børn og unges
praktisk/musiske kompetencer bl.a. med det sigte at nuancere de unges valg af uddannelse og karriere.
Det er vores anbefaling, at forvaltningen genovervejer effektiviseringsforslaget. Dels har
kompetencecenteret ikke eksisteret tilstrækkeligt længe til at kunne drage entydige konklusioner, dels
vil en nedlæggelse ikke harmonere med intentionen i de overordnede uddannelsesstrategier.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium
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BILAG 1
Oversigt over Praktisk-musisk kompetencecenters
aktiviteter 2016 – 2020
Kompetencecenterets aktiviteter kan inddeles i tre overordnede niveauer:
•
•
•

Udgående indsatser, inspirationsdage og andre aktiviteter.
Netværksarbejde (fx samarbejde med kulturskolerne og de faglige foreninger i
København)
Kommunikation og synlighed

Af disse tre er den første den vigtigste, men de to andre en forudsætning for at blive set og
brugt af Københavns folkeskoler.

Aktiviteter fordelt på Københavns folkeskoler
Oversigten nedenfor viser de 35 folkeskoler, som vi har haft et eller flere samarbejder med i de
år, kompetencecenteret har eksisteret. Aktiviteterne er opgjort år for år. De er inddelt i
udgående indsatser (med samarbejdsaftaler), inspirationsdage og korstævner. Oversigten viser
med stor tydelighed, at efterspørgslen efter vores support er steget i indeværende skoleår. Det
kan skyldes flere ting, men vi tilskriver det dels det nye obligatoriske praksisfag i 7. og 8.kl, dels
at det har taget nogle år at gøre kompetencecentrene tilstrækkeligt synlige for såvel ledere som
lærere, og dels at vi netop i år har fået ansat nye stærke lærerkræfter i kompetencecenteret.
Skoleåret 16/17

Skoleåret 17/18

Skoleåret 18/19

Område Amager
Amager Fælled Skole

Julekorstævne og lærerkursus –
(45 børn)

Christianshavns Skole
Lergravsparkens Skole

Skolen ved Sundet

Skoleåret 19/20

Udgående indsats – HD
Inspirationsdag –
Musikkens sprog
Udgående indsats – HD
Udgående indsats – Billedkunst
Inspirationsdag – HD som valgfag
Inspirationsdag – HD
progressionen i faget
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Område Indre by Østerbro
Den Classenske
Legatskole

Inspirationsdag – HD som valgfag
Inspirationsdag – HD
progressionen i faget

Heibergskolen

Inspirationsdag – HD
progressionen i faget
Udgående indsats - HD

Langelinieskolen

Inspirationsdag –
Samtidskunst

Udgående indsats – HD
Inspirationsdag – HD som valgfag

Inspirationsdag - HD
Inspirationsdag – HD
progressionen i faget
Kildevældsskolen

Inspirationsdag – Billedkunst
som valgfag

Nyboder skole

Udgående indsats – Musik som
valgfag

Sortedam skole

Udgående indsats – HD

Udgående indsats – HD

Inspirationsdag - HD

Inspirationsdag – Musik
som obligatorisk valgfag

Julekorstævne og lærerkursus –
(45 børn)
Inspirationsdag – Musikkens
sprog og musikalsk analyse
Ungdomskorstævne og
lærerkursus – Målrettet det
obligatoriske valgfag
Inspirationsdag – Musik og IT –
valgfaget

Område Nørrebro Bispebjerg
Grøndalsvænge skole

Guldberg Skole

Julekorstævne og
lærerkursus – (25 børn)
Udgående indsats –
Musik

Udgående indsats –
Musik

Korstævne og
lærerkursus – Prøv at
Si’ Pyt (50 elever)
Holbergskolen

Inspirationsdag – HD
progressionen i faget
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Nørrebro Park Skole

Udgående indsats HD

Inspirationsdag – Musik
som obligatorisk valgfag

Inspirationsdag – Musik som
obligatorisk valgfag
Ungdomskorstævne og
lærerkursus – Målrettet det
obligatoriske valgfag
Inspirationsdag – Musik og IT –
valgfaget
Inspirationsdag – Valgfag og
prøve – Musik

Nørre Fælled Skole

Julekorstævne og
lærerkursus
(50 børn)

Inspirationsdag –
Musikkens sprog

Vibenshus Skole

Udgående indsats – Musik
Udgående indsats – HD
Udgående indsats – Billedkunst
Inspirationsdag – Billedkunst
som valgfag

Område Valby –
Vesterbro – Kgs Enghave
Bavnehøj skole

Korstævne og
lærerkursus – Sille
Schultz

Ellebjerg skole

Inspirationsdag – Billedkunst
som valgfag
Inspirationsdag – HD som valgfag

Frejaskolen

Inspirationsdag – HD
progressionen i faget

Gasværksvejens Skole

Udgående indsats Musik

Udgående indsats –
HD, Musik og
Billedkunst
Udgående indsats Unge Musikambassadører

Hanssted Skole

Korstævne og
lærerkursus – Prøv at
Si’ Pyt (50 elever)

Udgående indsats Unge
Musikambassadører

Udgående indsats Musik

Inspirationsdag – Musik og IT –
valgfaget
Inspirationsdag – Valgfag og
prøve – Musik
Inspirationsdag – Valgfag og
prøve – HD
Inspirationsdag – Musikkens
sprog og musikalsk analyse
Ungdomskorstævne og
lærerkursus – Målrettet det
obligatoriske valgfag
Inspirationsdag – Musik og IT –
valgfaget
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Kirsebærhavens skole

Inspirationsdag –
Samtidskunst (3 lærere)

Inspirationsdag – Valgfag og
prøve – Musik

Inspirationsdag - HD

Inspirationsdag – Valgfag og
prøve – HD
Inspirationsdag – HD
progressionen i faget

Lykkebo Skole

Udgående indsats –
Musik

Korstævne og
lærerkursus - Hvirvler

Korstævne og
lærerkursus – Sille
Schultz

Korstævne og
lærerkursus – Prøv at
Si’ Pyt (30 elever)
Oehlenschlægergades
Skole

Inspirationsdag – Musik
som obligatorisk valgfag

Ungdomskorstævne og
lærerkursus – Målrettet det
obligatoriske valgfag
Inspirationsdag – Musik og IT –
valgfaget
Inspirationsdag – Valgfag og
prøve – Musik

Sankt Annæ Gymnasium

Udgående indsats –
Musik i udskolingen
Korstævne og
lærerkursus – Prøv at
Si’ Pyt (50 elever)

Julekorstævne og
lærerkursus
(84 børn)

Korstævne og
lærerkursus – Sille
Schultz

Udgående indsats – Musik
valgfag

Udgående indsats –
Musik

Udgående indsats – Billedkunst

Korstævne og
lærerkursus – Hvirvler
Inspirationsdag –
Tegne-maraton og
skitsering
Inspirationsdag –
Samtidskunst

Skolen i Sydhavnen

Vigerslev Allés Skole

Julekorstævne og
lærerkursus
(100 børn)

Udgående indsats –
Musik valgfag

Inspirationsdag –
Musikkens sprog
Udgående indsats –
Musik valgfag
Udgående indsats Unge
Musikambassadører

Inspirationsdag – Musik som
obligatorisk valgfag
Udgående indsats - Unge
Musikambassadører
Inspirationsdag – HD som valgfag
Inspirationsdag – HD
progressionen i faget
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Ungdomsskolen

Udgående indsats - Samarbejde
om valgfaget – HD
Udgående indsats - Samarbejde
om valgfaget – Musik
Udgående indsats - Samarbejde
om valgfaget - Billedkunst
Inspirationsdag – Billedkunst
som valgfag
Ålholm skole

Inspirationsdag – Musik
som obligatorisk valgfag

Område Brønshøj Vanløse
Bellahøj Skole

Inspirationsdag – Billedkunst
som valgfag

Ungdomskorstævne og
lærerkursus – Målrettet det
obligatoriske valgfag
Inspirationsdag – Valgfag og
prøve – HD

Damhusengens Skole

Udgående indsats –
Musik

Inspirationsdag –
Musikkens sprog

Julekorstævne og
lærerkursus
(47 børn)
Husum skole
Katrinedal

Tingbjerg Skole

Udgående indsats –
HD
Inspirationsdag – Musik
som obligatorisk valgfag
Udgående indsats –
Musik indskolingen

Udgående indsats – Musik
indskolingen
Julekorstævne – Lærerkursus
Inspirationsdag – HD som valgfag

Utterslev Skole

Inspirationsdag – Musik som
obligatorisk valgfag
Inspirationsdag – Musikkens
sprog og musikalsk analyse
Inspirationsdag – Billedkunst
som valgfag
Inspirationsdag – Musik og IT –
valgfaget
Inspirationsdag – Valgfag og
prøve – Musik
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Inspirationsdage og andre tilbud til Københavns skoler
Efter aftale med BUF har vi tilbudt inspirationsdage og andre events med henblik på at skabe
synlighed og komme i dialog med lærerne. Det første år kun målrettet HD og Musik, da
billedkunst først blev en del af opgaven fra skoleåret 17/18. Her er en oversigt de events og
inspirationsdage, som vi har arrangeret.
Skoleåret 16/17
• To inspirationsdage – Håndværk & Design (HD)
• Medarrangør af konference Gode musikalske læringsmiljøer (samarbejde med Rytmisk
Musikkonservatorium, Det kgl. Danske Musikkonservatorium, AAU og
Professionshøjskolen Metropol)
• Projekt Unge Ambassadører – Unge musikere (gymnasieelever) formidler musik på
Hanssted skole (ung til ung / spejling)
• Spil Dansk dag – Stort fællessangsarrangement med 300 deltagende skolebørn og deres
lærere
• Sommerkorstævne for 200 børn
• Julekorstævne for 200 børn
• To inspirationsdage – Musik – Lærerkurser forud for korstævnerne
• Samarbejdspartner i forbindelse med Edison (Fonden for Entreprenørskab) – afholdelse
af lærerkursus
Skoleåret 17/18
• To inspirationsdage – Håndværk & Design (HD)
• Inspirationsdage i billedkunst i samarbejde med Billedskolen
• Projekt Unge Ambassadører – Unge musikere (gymnasieelever) formidler musik på
Gasværksvej skole (ung til ung / spejling)
• Spil Dansk dag – Stort fællessangsarrangement med 300 deltagende skolebørn og deres
lærere
• Sommerkorstævne for 200 børn i samarbejde med Københavns musiklærerforeningen
• Julekorstævne for 150 børn
• To inspirationsdage – Musik – Lærerkurser forud for korstævnerne
• Samarbejdspartner i forbindelse med Edison (Fonden for Entreprenørskab) – afholdelse
af lærerkursus
Skoleåret 18/19
• To inspirationsdage – Håndværk & Design (HD)
• Inspirationsdage i billedkunst i samarbejde med Billedskolen
• To inspirationsdage i musik – Musikkens sprog og Musik som valgfag (med
læringskonsulenten)
9

•
•
•
•
•
•

Projekt Unge Ambassadører – Unge musikere (gymnasieelever) formidler musik på
Gasværksvej skole og Vigerslev allé skole (ung til ung / spejling)
Vi arrangerer ”Inspirer mig” – Arrangement for køebnhavns lærere på Musikmuseet,
hvor forlag og andre udbydere af tilbud til lærerne deler deres tilbud – To
oplægsholdere (hhv. musik og billedkunst)
Spil Dansk dag – Stort fællessangsarrangement med 300 deltagende skolebørn og deres
lærere
Sommerkorstævne for 400 børn i samarbejde med Københavns musiklærerforeningen
Julekorstævne for 200 børn
To inspirationsdage – Lærerkurser forud for korstævnerne

Skoleåret 19/20
• Tre inspirationsdage – Håndværk & Design (HD)
• Fire inspirationsdage i musik – Musik som valgfag, Musik og IT, og Musik som valgfag og
prøven
• Projekt Unge Ambassadører – Unge musikere (gymnasieelever) formidler musik på
Gasværksvej skole og Vigerslev allé skole (ung til ung / spejling)
• Sommerkorstævne for 150 unge, der har musik som valgfag
• Julekorstævne for 400 børn
• To lærerkurser forud for korstævnerne

Kommunikation
Skoleåret 16/17
• Ambassadørnetværk opstartes – Ambassadører på 30 skoler
• Nyhedsbrev udsendes to gange årligt til ambassadørerne og til Københavns skoler
• Facebookgruppe opstartes – 137 medlemmer ved skoleårets slutning
• MitBuf – hjemmeside oprettes
• Kommunikation via BUF-akademi og Åben Skole
Skoleåret 17/18
• Ambassadørnetværket udbygges
• Nyhedsbrev udsendes fortsat to gange årligt + det løse (213 abonnenter)
• Facebookgruppen vokser til 192 medlemmer
• Deltagelse ved skoleledermøde - Vesterbro/Valby/Kgs. Enghave
• Fortsat kommunikation via MitBuf, BUF-akademi og Åben Skole
Skoleåret 18/19
• Skoleledermøder i flere af de fem distrikter
• Kommunikation af tilbud via ugepakken
• Nyhedsbrev, som sendes ud to gange årligt + det løse (274 abonnenter)
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•
•
•
•

Flyers printes - Som skal deles ud på skolerne.
Facebookgruppe vokser til 285 medlemmer
MeeBook forløb til valgfaget udarbejdes - syv eksemplariske forløb til musik
Mit Buf bliver til Bedst sammen – hjemmesiden opdateres

Skoleåret 19/20
• Skoleledermøder i flere af de fem distrikter
• Kommunikation af tilbud via ugepakken
• Nyhedsbrev, som sendes ud to gange årligt + det løse (381 abonnenter)
• Oplæg om det nye praktisk-musiske valgfag på netværksmøde for
udskolingsambassadørerne (Niels Brock)
• Oplæg om Unge Musikambassadører hos Inspirationsnetværk for gode musikalske
læringsmiljøer (KP)
• Flyers
• Facebookgruppe vokser til 370 medlemmer

Netværksarbejde
Skoleåret 16/17
Advisory Board nedsættes med henblik på sparring i forhold til, hvordan vi bedst styrker de
praktisk-musiske fag i Københavns kommune
Derudover samarbejder kompetencecenteret med:
• Københavns musiklærerforeningen – Tæt samarbejde med henblik på styrkelse af
musikfaget
• Professionshøjskolen Metropol – Samarbejde både i forhold til HD og Musik
• Billedskolen – Samarbejde startende fra 1718 – bl.a. omkring inspirationsdage i efteråret
• Danske Billedkunstlærere - Samarbejde startende fra 1718 – bl.a. omkring
inspirationsdage i efteråret
• Center Vild (AAU) - Samarbejde startende fra 1718 – bl.a. omkring inspirationsdage i
efteråret
• Samarbejde med foreningen for Håndværk og design
• Sangens Hus – Samarbejde omkring forløbene Sang, bevægelse og læring
• DPU – samarbejde omkring Advisory Board
• Fonden for Entreprenørskab
Skoleåret 17/18
• Københavns musiklærerforeningen – Fortsat tæt samarbejde
• UCC / Professionshøjskolen Metropol – Fortsat samarbejde både i forhold til HD og
Musik
• Billedskolen – Samarbejde omkring inspirationsdage i billedkunst
• Danske Billedkunstlærere - Samarbejde og sparring
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•
•
•
•
•

Center Vild (AAU) - Samarbejde om inspirationsdag - Visuel læring
Foreningen for HD - Samarbejde
Sangens Hus – Samarbejde omkring forløbene Sang, bevægelse og læring samt om den
nye musikvejlederuddannelse under VIA University College
DPU - Samarbejde omkring Advisory Board
Netværksmøde med Københavns kommunes billedkunst ambassadører

Skoleåret 18/19
• Københavns musiklærerforeningen – Fortsat tæt samarbejde
• UCC / Professionshøjskolen Metropol – Tæt samarbejde om arrangementet
Kreativitetens dag, som desværre må aflyses grundet for få deltagere.
• Billedskolen – Fortsat samarbejde
• Danske Billedkunstlærere - Samarbejde og sparring – blandt andet om det nye valgfag
• Sangens Hus – Samarbejde omkring forløbene Sang, bevægelse og læring i København
• DPU - Samarbejde omkring Advisory Board
Skoleåret 19/20
• Fortsat samarbejde med de nævnte aktører
• Sparring/pilotprojekt med Heiberg Skole, UU-vejledningen og EUD. Hvordan kan EUD
forløb understøtte praksisfagligheden i HD-valgfaget?
• Derudover opstartes samarbejder med: Designmuseum Danmark, Dansk Arkitektur
Center, Gyldendal, Louisiana og Musikmuseet
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BILAG 2
Hermed udtalelser fra vores advisory board-medlemmer:
Sven-Erik Holgersen, DPU:
Inklusion er et vigtigt tema i musikpædagogisk praksis, og det understøttes af omfattende aktuel
forskning og udviklingsarbejde både nationalt og internationalt. Musikfaget er både som kulturbærende
fag og med sine fællesskabende aktivitetsformer potentielt inkluderende, men det sker ikke automatisk.
Arbejde med inklusion i musikfaget forudsætter musikpædagogisk kompetence, fordi det samtidig er
forbundet med potentielle eksklusionsmekanismer. Derfor bør musikundervisning være baseret på aktuel
viden om, hvordan musik kan være et kulturbærende dannelses- og færdighedsfag og samtidig
understøtte inklusion.
Mie Buhl, Aalborg Universitet / Center VILD:
Fagenes nye placering kalder på et organiseret fagligt kompetenceløft af underviserne, der ikke klares
gennem korte brus-up møder.
Utilstrækkelig brug af centret som argument for nedlæggelse skal snarere hentes i organiseringen af
centret med indbyggede bremseklodser for at komme i kontakt med målgruppen for aktiviteterne end
som en indikation af behovet for kompetenceløft. Jeg går ud fra, at evalueringen af centret har
inkluderet en analyse af de store vanskeligheder, der fra start har været med at formidle centrets
aktiviteter grundet forvaltningens kommunikationspolitik? Det kunne være her, at årsagen til det for
ringe brug af centret kan findes, og tilstand som nu endelig ser ud til at vende.
Lisa F. Andersen, DPU
Jeg kan kun tilslutte mig Mie Buhls understregning af, at der netop i denne tid, hvor det praktisk-musiske
fagområde har fået ændrede vilkår, er behov for et kordineret samlingspunkt i form af praktisk-musisk
kompetencecenter, hvorfra fagområdet kan videreudvikles og lærernes kompetencer opgraderes.
I forhold til håndværk og designfaget, som nu med de nye tiltag fremstår som obligatorisk udbudt
valgfag, og som fag fra 3. klasse, er der i den grad brug for kompetenceopgradering af fagets lærere,
som fremover skal varetage fagets faglighed i et større klassetrins-spæn og endvidere føre til eksamen,
hvilket fremstår som ny praksis for mange.
Hertil skal nævnes, at HD i forvejen er et relativt nyt fag, som stadig befinder sig i en udviklingsproces i
forhold til at definere en fagidentitet. Kompetencecentres udgående aktiviteter og netværksarbejde
skaber mødesteder og muligheder for nødvendig udveksling, sparring, faglig opgradering og
vidensdeling.
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Interessenter

22. o ktober 2019

Høring vedrørende kortlægning af musik i Københavns Kommune
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 11. juni 2018, at der skulle udarbejdes en samlet kortlægning af musik i Københavns Kommune samt
et udkast til musikplan.

Sagsnummer
2018-0127446
Dokumentnummer
2018-0127446-198

Kultur- og Fritidsforvaltningen har - i samarbejde med Københavns
Kommunes Musikudvalg - udarbejdet vedlagte udkast til kortlægning af
musik i Københavns Kommune.
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 8. oktober 2019 at sende udkast til
kortlægning af musik i Københavns Kommune i høring hos relevante interessenter.
Herudover vil der blive afholdt et møde i begyndelsen af 2020, hvor
musiklivets interessenter har mulighed for at komme i dialog med repræsentanter fra Musikudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget om kortlægningen og den kommende musikplan.
På baggrund af høringssvarene samt dialogen med interessenterne forelægges en revideret udgave af kortlægning af musik i Københavns
Kommune samt udkast til musikplan for Kultur- og Fritidsudvalget i
2020.
Kortlægningen af musik i København ses som et dynamisk dokument,
der kan opdateres i takt med ændringer på musikområdet. Kultur- og
Fritidsudvalget hører derfor gerne, hvis I synes noget mangler eller ikke
er korrekt, men er også meget interesseret i kommentarer og jeres syn
på, hvad musikken gør for København og hvad I anser som væsentligt
for udnyttelsen af potentialerne på musikområdet i København.

Borgmesteren
Rådhuset
1599 København V
Telefon
33 66 23 20
E-mail
borgmesteren@kff.kk.dk
www.kk.dk

Kultur- og fritidsborgmesteren

Jeres høringssvar kan sendes til hoering@kff.kk og skal være Kultur- og
Fritidsforvaltningen i hænde senest mandag den 2. december 2019.
Venlig hilsen
Franciska Rosenkilde
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Referat
Campus- og SAG
Afd.bestyrelsesmøde
Bilag 2.1
Dato:
Tid:
Sted:

1. april 2020
16.30 – 18.30
Virtuelt via TEAMS

Mødedeltagere:

Jens Kramer Mikkelsen, Jonas Christoffersen, Hanne
Løngreen, Marianne Zibrandtsen, Sofie Seidenfaden,
Peter Langdal, Karsten Vestergaard, Rikke Karlsson,
Christen Bagger, Rasmus Hornecker, Susanne Hampson,
Edward Pedersen, Allan Severin, Anna Tuxen, Frida
Langford, Anne Boukris, Nynne Dalå, Arne Holm, Anette
Holst.

Afbud:
Gæster:

Malene Wegener Knudsen, Hella Helvig Jensen,
Martin Kristiansen, Mogens Halken, Helle Bjerre
Degn, Julie Rørdam Thom

Referent:

Anne-Grethe Ussing Engell

Campus- og SAG Afdelingsbestyrelser
Dagsorden:
Forretningsudvalget traf beslutninger på baggrund af medlemmernes kommentarer
ud fra det medsendte googledokument bilag 1.0, som også er vedhæftet dette
referat.
1. Godkendelse af referat fra Campus og SAG Afd.bestyrelsesmøde den 10/12-19
1.2 Bilag
Referatet er godkendt.

2. Meddelelser og orientering v/Anette Holst:
2.1. Orientering om skolelukning under Corona lukningen
2.1.1 Bilag
2.2. Helhedsrenovering på SAG
2.3. Ny Musikbygning
2.4. Gymnasieopstart på ESCPH 2020/21
Skriftlig kommentar fra Marianne i googledok. (bilag 1.0) til Anette Holsts
skriftlige orientering
Spg. ift. fordeling af elever. Det kommer med som punkt til næste
bestyrelsesmøde, hvor vi kan nå at drøfte det inden det skal til politisk
behandling.
3. Budget 2020/2021 for Folkeskole og Sangskole – til godkendelse hos begge bestyrelser
3.1. Bilag – Budget/regnskab 2020 FO- SA
3.1.1. Fremstilling til bestyrelsen FO- SA
Anette Holst gennemgik budgettet og budgettet blev godkendt.
4. Budget 2020/2021 for Europaskolen - til godkendelse
4.1. Bilag – Budget/regnskab 2020- ESCPH
4.1.1. Fremstilling til bestyrelsen ESCPH
Anette Holst gennemgik budgettet og meddelte, at ESCPH budgettet er
første udkast, da vi stadig har nogle forhandlinger i gang med
kommunen, som vi ikke ved hvornår vi får svar på. Budgettet er lavet ud
fra det værste scenarie, og er udarbejdet ud fra det vi ved vi får.
Campus bestyrelsen godkender med forbehold for ESCPH´s
afdelingsbestyrelsens godkendelse.
5. Årsrapport 2019 – Gymnasiet – til godkendelse hos begge bestyrelser
5.1 Bilag – Årsrapport 2019 – Gymnasiet
5.1.1 Fremstilling til bestyrelsen - GY
Anette orienterede bestyrelsen, at GY årsrapport 2019 er et regnskab.
Der er et lille underskud fra MGK på ca. 100.000 kr. som gør at GY
kommer ud med et underskud, da MGK´s regnskab er slået sammen
med GY´s regnskab. Samlet set kører GY med et lille overskud på
30.000 kr. Vi kører lige til O grænsen.
Anette orienterede om, at vi pt. har 12 millioner kroner i vores
egenkapital, hvor nogle af de penge vil blive brugt til det nye musikhus og
musiklokaler.

Skriftlig kommentar fra Edward om barselsfond indbetaling, svaret er
tilføjet i bilag 1.0.
Ingen bemærkninger fra Campusbestyrelsen – det er godkendt af
Campusbestyrelsen
Kommentar fra Nynne: Nynne er ikke påført som campusmedlem i
årsrapporten 2019 - det skal påføres.
Evt:
Det går rigtigt godt for både FO/ GY og ESCPH. Der har været god
omstillingsparathed hos alle parter, alle spiller positivt med. Eleverne
afleverer deres opgaver.
På ESCPH har vi fået tilbagemeldinger på, at der skal justeres lidt ift.
forventningerne. Det er sket og der er skrevet ud.
Kommentarer fra Nynne Dalå: Hvordan håndterer vi de sårbare elever?
Anette Holst: Nødpasning gælder også de sårbare børn og dem der har
opfølgning i forvejen, der bliver tæt fulgt op i denne periode. På
gymnasiet opfordres lærerne til, at lave et google doc, hvor elever og
lærere kan skrive til hinanden, hvis de har svært ved at følge med mm.
Kommentar fra Jonas Christoffersen. Har der været Corona blandt
personalet og børn. 1 medarbejder har måske haft det. Ellers kender vi
kun enkelte børn på ESCPH der har haft Corona, og vi er ikke blevet
orienteret om andre tilfælde.

SAG Afdelingsbestyrelse
Meddelelser: Kommentar i fælles googledokument, bilag 1.0. Vi skal have en
strategi klar til rapporten om elevfordeling på GY til næste bestyrelsesmøde.
6. Godkendelse af referat – skal godkendes af SAG’s Afdelingsbestyrelse
Referatet er godkendt.
Bemærkning fra Jens Kramer: Fine kommentarer fra Edward
7. Budget 2020/2021 for Folkeskole og Sangskole - til godkendelse
3.1 Bilag
3.1.1 Fremstilling til bestyrelsen FO- SA
Ingen bemærkninger til FO og Sangskolens budget.

8. Årsrapport 2019 – Gymnasiet - til godkendelse
5.1 Bilag – Årsrapport 2019 - Gymnasiet
5.1.1 Fremstilling til bestyrelsen – GY
Anette orienterede bestyrelsen, at GY årsrapport 2019 er et regnskab.
Der er et lille underskud fra MGK på ca. 100.000 kr. som gør at GY
kommer ud med et underskud, da MGK´s regnskab er slået sammen
med GY´s regnskab. Samlet set kører GY med et lille overskud på
30.000 kr. Vi kører lige til O grænsen.
Vi skal betale til barselsfonden i staten, men det betyder også, at vi kan
søge og få refusion for vores barseludgifter der.
Anette orienterede om, at vi pt. har 12 millioner kroner i vores
egenkapital, hvor nogle af de penge vil blive brugt til det nye musikhus
og musiklokaler.
Årsrapporten blev godkendt.
9. Gymnasiet – til orientering
9.1 Bilag - Optag i Gymnasiet 2020/2021
9.1.1 Bilag – Ansøgere til Gymnasiet og MGK 2020
10. Folkeskolen / Sangafdelingen
10.1 Orientering om optag
10.1.1 Bilag – Statistik over tilmeldte børn – skema
Vi har ikke fået så mange ansøgere som tidligere, vi har i år fået færre
drenge end normalt til drengekoret, men det var de gode drenge som
søgte, så vi har samme kvalitet på de optagne sammenlignet med de
foregående år.
Kommentar fra Anne Boukris: Kan vi få en 5 års statistik ift. optag og
tendensen til næste bestyrelsesmøde.
Kommentar fra Jens Kramer: Er kvaliteten blevet bedre ift. det er de
gode drenge der har søgt? AH: Der skal nu gives et positivt tilsagn fra
forældrene ift. GDPR, det kan have gjort en forskel.
Kommentar fra Anne Boukris: Hvordan definerer vi mangfoldighed?
Klassisk dannelse har perifer betydning i samfundet, vi skal insistere
på at holde fast i vores dannelsesunivers.
10.2 Lektionsfordelingsplan- til godkendelse
10.2.1 Bilag – Lektionsfordelingsplan 2020-2021
10.2.2 Bilag – Kommentarer til lektionsfordelingsplan 2020-2021

Ingen kommentarer fra SAG bestyrelsen. Lektionsfordelingsplanen blev
godkendt.
10.3 Høring om effektiviseringsforslag om nedlægning af kompetencecentre – til
godkendelse.
10.3.1 Bilag – 2. udkast til Høringssvar – Til godkendelse
10.3.2 Bilag - Høringsbrev fra Kultur og fritidsborgmester fra den 22.okt.2019
Anette Holst orienterede: Der er mange som søger om ydelser i vores
kompetencecentre, så det er et ærgerligt tiltag, især nu, når det er kommet et nyt
obligatorisk valgfag i FO. Vi oplever stor efterspørgsel. En nedlæggelse af
kompetencecentret kan naturligvis få konsekvenser for SAG. Det er i den
forbindelse værd at bemærke, at forslaget er fra august 2021.
Bemærkning fra Anne Boukris: Vi mangler at fortælle historien om, hvad
kompetencecentret gør.
Vi sender høringssvar ind til kommunen efter påske. Anne gennemlæser
høringsbrevet og kommer med kommentarer efter mødet i dag.
Udkastet er godkendt af SAG bestyrelsen.
Yderligere skriftlige kommentarer til Pkt. 10 i dagsorden kan ses i googledok
bilag 1.0
Evt.
Kommentar fra Jens Kramer: Hvordan fungerer hjemmeundervisning på
FO/GY?
GY:
Anette Holst orienterede, at det går rigtigt godt, gode
tilbagemeldinger fra elever og lærere. Alle arbejder meget seriøst. Der var
nogle justeringer i den første uge i FO og GY.
Alle skal navigere i denne nye situation, såvel lærere som forældre.
FO:
Kommentar fra Anne Boukris: Det er mere hårdt fra drengene end
pigerne, drengene er mere på skærmen, hvor pigerne er mere
kreative. Lav gerne en mere alternativ undervisningsmetode med
bevægelse og leg.
Næste Campus- og SAG afdelingsbestyrelsesmøde er d. 9. juni 2020

