Bilag 2.1

Referat for Strategiseminar med
Campus, SAG og ESCPH’s Afdelingsbestyrelser

Dato:
Tid:
Sted:

23. september 2020
16.30 – 20.30
Europaskolen, Ny Carlsberg Vej 99, 1799 København K

Mødedeltagere:

Jens Kramer Mikkelsen, Jonas Christoffersen, Hanne Løngreen, Peter
Langdal, Hans Bryuninckx, Suzanne Hampson, Marianne Zibrandtsen,
Sofie Seidenfaden, Rikke Karlsson, Christen Bagger, Rasmus Hornecker,
Eskil Berg Kappel, Caroline Warner, Tim Ford, Julie Rørdam Thom,
Nynne Dalå, Helle Bjerre Degn, Edward Pedersen, Allan Severin, Helen
Pedersen, Arne Holm, Karsten Vestergaard, Elevrep. SAG GY- Julius Sort,
Elevrep. SAG FO - Laura Grønlund, Thune Schmidt, Elevrep ESPCH –
Shireen Panah Rasool, Dwaj Jethani, Martin Kristiansen, Hella Helvig
Jensen, Malene Wegener Knudsen, Mogens Halken, Anette Holst.

Afbud:

Anne Boukris, Anna Tuxen

Referent:

Anne-Grethe Ussing / Stine Hvitved Leather

Fælles del i kantinen på ESCPH:
KL. 16.30 - 17.00
1. Godkendelse af referat fra Campus- og SAG afdelingsbestyrelsesmøde den 1. april 2020
Dagsorden godkendt
1.1. Bilag – referat fra Campus- og SAG afdelingsbestyrelsesmøde fra den 1. april 2020.
Referatet godkendt
2. Meddelelser og orientering
Præsentation af ny leder på Europaskolen
Jonas Christoffersen bød alle velkommen og var ordstyrer for Jens Kramer Mikkelsen
indtil hans deltagelse i mødet. Jonas Christoffersen præsenterede den nye leder på
Europaskolen.
Julie Rørdam lavede en kort præsentation af sig selv og hendes faglige baggrund.
2.1. Orientering om skolestart på SAG og ESCPH herunder Corona

Anette orienterede bestyrelsen om skolestarten på SAG og ESCPH, som er kommet godt
fra start, men at vi som alle andre er præget af Corona og de løbende ændringer/ tiltag
det medfører.
Anette Holst meddelte, at det er svært at skabe et fælles miljø på Sankt Annæ
Gymnasium, da restriktionerne fra Undervisningsministeriet rammer vores fælles
aktiviteter og koraktiviteter.
Julie Rørdam Thom er enig i, at Corona restriktionerne er hårdt for de unges fælles miljø
hvilket også har betydet at ESCPH´s nye gymnasieårgang heller ikke kan komme på lejrtur.
Julie Rørdam Thom meddelte ligeledes, at ESCPH har haft fælles idrætsdag med Sankt
Annæ Gymnasium - uden at blande klasserne fra de to skoler, og at det var en succes.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
2.2. ESCPH – opstart af gymnasium
Julie Rørdam Thom orienterede om, at både ledelsen, administrationen og lærerne har haft
et stort engagement og der er blevet arbejdet hårdt på, at få den nye gymnasieårgang op
at stå. Julie Rørdam Thom orienterede om, at lærerne er gode til at samle op på de
forskellige kulturer vi har, pt. har vi to danske gymnasieklasser og én engelsk
gymnasieklasse.
Julie Rørdam Thom meddelte, at hverdagen går på trods af Corona, men med benspænd
undervejs
2.3. ESCPH – Audit
Julie Rørdam Thom orienterede om, at ESCPH har audit i år, den 2-6. november 2020.
Sidste audit var for tre år siden. Julie meddelte, at den audit som ESCPH skal have i år skal
kvalitetssikre hele skolen.
2.4. Juridisk adskillelse af SAG og ESCPH, herunder Administrativt Fællesskab
Anette Holst orienterede om, at vi startede en drøftelse af den juridiske adskillelse af SAG
og ESCPH herunder det administrative fællesskab for to år siden.
Borgerrepræsentationen har godkendt bestyrelsens ønsker og der er sendt en anmodning
til Undervisningsministeriet. Nu er der en lovændring i høring her i oktober 2020. Vi ved
ikke hvornår det bliver vedtaget.
Anette Holst orienterede om, at lovforslaget vil give Københavns Kommune muligheden for
at adskille SAG og ESCPH. Københavns kommune udarbejder en tidsplan, vedtægter mm..
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretningen med stor tilfredshed.

2.5. Nyt Musikhus - Sankt Annæ Gymnasium
Anette Holst orienterede om, at vi har fået 33 millioner i Fondsstøtte til at bygge det nye
musikhus, som er udover de 12 millioner Sankt Annæ har på deres egenkapital.
Mogens Halken orienterede Campusbestyrelsen nærmere om byggeriet samt gennemgik
de skitser for grundplanen, der nu ligger fast. Derudover meddelte Mogens Halken, at
Sankt Annæ er i gang med workshops om indretning.
Jonas Christoffersen spurgte bestyrelsen om de havde noget til Eventuelt.
Christen Bagger spurgte ind til, hvornår Sankt Annæ Gymnasium er ude af ESCPH´s
undervisningslokaler?
Anette Holst oplyste Christen Bagger og øvrig bestyrelse om, at Sankt Annæ Gymnasium er
ude af ESCPH lokaler inden udgangen af oktober.
Mogens Halken kommenterede derpå, at vi er presset på kapacitet – herunder manglen af
musikundervisningslokaler de næste to år grundet bygning af det nye musikhus, så det kan
forekomme, at vi må bruge ESCPH lokaler til musikundervisning i begrænset omfang.
Afdelingsopdelte emner:
Kl. 17.00 – 19.30
Separate program for hhv. Sankt Annæ Gymnasium og Europaskolen
Campus- og SAG bestyrelsesmøde er i klasseværelse EU317. ESCPH
bestyrelsesmøde er i Stafflounge på 2. sal.

