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SAG Afdelingsbestyrelsesmøde
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
1.1. Bilag – Dagsorden
Jens Kramer Mikkelsen bød velkommen til alle og de to nye elevrepræsentanter Alma Linea Del
Campo fra gymnasiet og Alfred Hovby Gotved fra folkeskolen.
Jens Kramer orienterede alle om, at Anne Boukris deltager virtuelt, og at vi på et fremtidigt møde
skal drøfte retningslinier for evt. virtuel deltagelse i bestyrelsesmøder.
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat
2.1. Bilag - Referat fra SAG Afd. bestyrelsesmøde den 9. juni 2021
Beslutning:
Referatet blev godkendt
3. Meddelelser og orientering:
3.1. Orientering om Coronastatus

Anette Holst orienterede om, at Corona ikke er en samfundskritiks sygdom
længere og fra den 10. september 2021 er alle restriktioner ophørt.
Malene Wegener Knudsen oplyste:
• der har været et større udbrud af Coronasmitte på 5. årgang med 18 smittede
elever – ingen smittede lærere.
• om de nye regler omkring hjemsendelse af elever og testning og at der stadig er
test i huset mandage og torsdage frem til ultimo oktober 2021.
• vi afventer informationer fra Sundhedsstyrelsen og Københavns Kommune om
vi skal fortsætte med test på skolen resten af 2021.
• vi fortsætter Coronarengøring og fastholder de gode ting som ensretning på
trapperne, sprit, håndvask mm.
• at folkeskolen ikke er omfattet af nødundervisning mere
Martin Kristensen nævnte, at der kun har været ét enkelt tilfælde af Corona i gymnasiet siden
skolestart, da langt størstedelen af gymnasieeleverne er vaccineret. Han oplyste desuden at
gymnasiet heller ikke omfattet af nødundervisning mere.
Allan Severin delte en bekymring om, at 9. klasserne skal op til samme eksamen som før Corona,
selvom de har været omfattet af nødundervisning under nedlukningen, og det er en udfordring
for klasselærerne.
Karsten Vestergaard roste ledelsen omkring deres udmelding til eleverne om stadig at blive testet
selvom de er vaccineret
Alma Linea Del Campo nævnte, at eleverne efterspørger et skriv om reglerne ift. testning og
fravær, for at undgå forvirring blandt eleverne.
3.2. Status på Det Nye Musikhus

Jens Kramer Mikkelsen underrettede bestyrelsen om, at i den nye budgetaftale som er indgået
(BU25) er der bevilliget 9,3 mio. kr. til opførelsen af Sankt Annæs musikhus.

Anette Holst informerede om, at årsagen til yderligere økonomisk støtte er problemer i
forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget samt prisstigninger på byggematerialer. Dette
betyder, at byggeriet er yderligere forsinket, og det forventes at stå færdigt ultimo 2023.
Nynne Dalå spurgte om forøgelsen af lånet på de 1,2 millioner kroner som blev
vedtaget ved sidste bestyrelsesmøde bibeholdes.
Anette Holst svarede hertil, at lånet bibeholdes som aftalt.

3.3. Orientering om advokatundersøgelse af krænkelser på SAG
Anette Holst orienterede om, at Advokatundersøgelsen af krænkelser på SAG er lukket for
henvendelser og at der er modtaget 30 henvendelser. Advokatfirmaet går nu i gang med at
gennemgå alle henvendelserne. Redegørelsen bliver sendt til Københavns Kommune, som
derefter vil komme med eventuelle retningslinier til Sankt Annæ Gymnasium. Vi kan forvente at
høre nærmere før jul.
Alma Linea Del Campo gav ros til ledelsen for deres håndtering af sagen og udmeldingen til
eleverne.
4. Adskillelse af Europaskolen og Sankt Annæ Gymnasium – til høring
4.1. Bilag - Notat - Proces for adskillelse af Europaskolen og Sankt Annæ Gymnasium
4.2. Bilag - Brev om høring vedrørende vedtægtsændring
4.3. Bilag - Udkast til vedtægter for SAG

Anette Holst oplyste bestyrelsen om, at der er nogle redaktionelle fejl i vedtægterne som skal
rettes til, da de har taget udgangspunkt i lovgivning for selvejende gymnasier.
Forslag fra Jens Kramer Mikkelsen, at der nedsættes et redaktionsudvalg til at gennemgå
vedtægterne nærmere som derefter sender udkast til alle i bestyrelsen.
Ved mødet var der forslag til ændringer til de nye vedtægter fra bestyrelsen. Redaktionsudvalget
har på baggrund af drøftelserne på mødet udarbejdet et udkast til høringssvar med
bemærkninger til de nye vedtægter for Sankt Annæ Gymnasium. (se vedhæftet bilag)
Der var en generel drøftelse i bestyrelsen om valg som forældrerepræsentant og ens rolle i
bestyrelsen ift. viden fra FO til GY og sammenhængen på tværs. Enighed i bestyrelsen om, at
emnet tages op igen, når der er valg til bestyrelsen i foråret 2022, da det har ingen
vedtægtsændrings betydning, har nu.
Allan Severin fremlagde på vegne af Sang-TRIO deres synspunkter om de nye vedtægter for Sankt
Annæ Gymnasium. Sang - TRIO har et ønske om at musikfagligheden er formelt repræsenteret i
bestyrelsen på lærerepræsentant niveau således, at der vælges en repræsentant fra alle fire
personalegrupper – folkeskolelærere, gymnasielærere, sanglærere og TAP til bestyrelsen.
Der var ikke flertal i bestyrelsen for forslaget om at indføre et ekstra medlem til bestyrelsen.
Der blev nedsat et redaktionsudvalg bestående af: Anette Holst, Jens Kramer Mikkelsen, Nynne
Dalå, Karsten Vestergaard, Edward Pedersen.

5. Budgetopfølgning 2021 for Gymnasiet, Folkeskolen og Sangskole – til orientering
5.1. Bilag - GY-MGK budgetopfølgning
Hella Helvig Jensen gennemgik budgettet for GY og oplyste at budgettet ser fint ud for det
indeværende år.
Hella Helvig Jensen oplyste, at lønbudgettet for MGK ikke er retvisende endnu, da de sidste MGKlærere bliver ansat, når eleverne har valgt deres retning.

5.2. Bilag - FO-SA budgetopfølgning
Hella Helvig Jensen gennemgik budgettet for folkeskolen og oplyste at, ledelsen har et ønske om
at arbejde med et overskud som skal overføres til næste år. Budgetaftalen i KK giver Folkeskolerne
nogle midler som forventes at svare til udskolingsmidlerne og det vil give en positiv indvirkning på
budgettet i 2022.
Hella Helvig Jensen oplyste, at Sangbudgettet har et større forbrug på løn end budgetteret. Af de
udmeldte Coronamidler er der overført en forholdsmæssig andel til sangbudgettet fra
folkebudgettet.
6. Evaluering af fokusområder 2020-2021 – til drøftelse
6.1. Bilag – Evaluering af fokusområder 2020-2021
Anette Holst informerede bestyrelsen om, at grundet Coronarestriktionerne er mange af SAG´s
fokusområder ikke blevet gennemført og flere af fokusområderne er blevet overført til næste skoleår
2021/2022.
Nynne Dalå spurgte ind til hvornår SAG festival bliver gennemført? Mogens Halken svarede hertil, at
det bliver i foråret 2023.
Arne Holm havde et spørgsmål omkring Trivslen blandt eleverne på Sankt Annæ Gymnasium. Hvor
skal eleverne henvende sig, hvis de mistrives eller har oplevelser der ikke er ok.
Anette Holst svarede hertil, at der er en proces i gang hvor vi skal arbejde på dette sammen med
eleverne. Processen varer nok det meste af skoleåret. På det kommende bestyrelsesmøde vil der
fremlægges nogle studieordningsregler affødt af dette.
Beslutning:
Enighed i bestyrelsen om ikke at drøfte evalueringerne yderligere grundet
omstændighederne omkring Corona.
7. Gymnasiet - til godkendelse
7.1. Skolestart 2021
Martin Kristensen meddelte at:

•
•
•
•
•

skolestarten i gymnasiet er gået rigtig godt og undervisningen er som før Corona. Der er optaget
236 elever i gymnasiet.
Klassekvotienten er på 27,8 i gennemsnit på alle årgange.
Der har været Band speeddating som har skabt gode forbindelser blandt eleverne
2g har været studietur som forløb fint.
der er et korps på 30 elever som hjælper til i EAT boden i kantinen, for at holde priserne nede.
7.2. Studieretninger GY – til godkendelse
7.2.1. Bilag – Studieretninger GY
Martin Kristensen oplyste om baggrunden for ændring af udbuddet af studieretningen for skoleåret
2022/2023. Der har gennem de sidste år kun været ansøgere til en halv sproglig klasse med fagene
Engelsk A, Spansk A, Tysk fortsætter B/Fransk fortsætter B. Derfor ønskes denne retning nu erstattet
med Engelsk A, Spansk A, Latin C. Vi ved andre gymnasier har haft bedre held med denne kombination.

Beslutning:
Enighed i bestyrelsen om, at den nye studieretning giver mulighed for større optag.
Studieretningerne blev godkendt.
8. 4-årige Strategiplan for MGK – oplæg ved Mogens Halken
Mogens Halken orienterede kort om den 4- årige strategiplan for MGK og oplyste at principperne for
fordeling af økonomiske midler er blevet vedtaget. Sankt Annæ Gymnasium har ikke fået ekstra midler,
men beholder sin bevilling.
Den nærmere gennemgang af Strategiplanen er udskudt til næste bestyrelsesmøde i december grundet
manglende tid.

9. Folkeskolen / Sangafdelingen – til orientering
9.1. Skolestart 2021
Malene Wegener Knudsen oplyste, at der er optaget 84 nye elever i de nye 3.
klasser. Passervenner er genindført med store succes, og alle klasser er
velfungerende.
9.2. Orientering om årlig inklusionsdrøftelse
Malene Wegener Knudsen informerede om, at BUF har vedtaget at bestyrelsen
fremover skal deltage i en inklusionsdrøftelse én gang årligt. Malene Wegener
Knudsen lagde op til, at hvert andet år bliver kontaktforældre inddraget i den årlige
inklusionsdrøftelse.

9.3. Orientering om elevplaner
Malene Wegener Knudsen orienterede nærmere om elevplaner og at teamet på
årgangen har besluttet, at der fremover skal laves feedback på alle elever.
Udformningen af feedbacken er op til lærerne selv at beslutte.
10. Støtteerklæring til UNESCO-ansøgningen.
10.1. Bilag - Støtteerklæring til UNESCO - ansøgningen

Beslutning.
Støtteerklæringen blev godkendt af bestyrelsen.

Evt.
Malene Wegener Knudsen orienterede om, at der er tre folkeskoleelever som vil stille
op til Københavns Fælleselevråd (KFE).
Der var intet nyt fra elevrådene, da der var elevrådsvalg i samme uge som
bestyrelsesmødet.

Næste Campus og ESCPH-bestyrelsesmøde er den 23. september 2021
Næste Campus og SAG Afd. bestyrelsesmøde er den 6. december 2021

