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SAG Afdelingsbestyrelse

1 Godkendelse af dagsordenen
1.1 Bilag – Dagsorden
Jens Kramer Mikkelsen bød velkommen.
Dagsordenen blev godkendt
2 Godkendelse af referat
2.1. Bilag - Referat fra Campus- og SAG afd. bestyrelsesmøde den 6/12- 21
Referatet blev godkendt
3 Meddelelser og orientering
3.1 Status på advokatundersøgelse af krænkelser på SAG, samt orientering
om nuværende arbejde på SAG.

Undersøgelsen forventes færdig i uge 10. Der er ved at blive udarbejdet en
kommunikations- og pressestrategi. Informationer til bestyrelsen bliver lige
inden pressemeddelelsen.
Jens Kramer Mikkelsen kommenterer, at der har været stor ros til skolen og
Anettes håndtering af det hele. Og som tidligere aftalt så henvises alle til
Anette, så der kun er én, der udtaler sig. Også ros fra Tobias Stax.
Vi har startet en arbejdsgruppe sammen med eleverne, hvor der arbejdes på
forebyggende tiltag. Elevrådet vedtager snart en handleplan, hvor der skal
arbejdes på, at man har en god kultur og trivsel, så eleverne er godt rustede.
Det skal være trygt at henvende sig, hvis man er ked af det, eller oplever noget
krænkende.
Der er også sat en proces i gang hos medarbejdergruppen, både for
sangskole, folkeskole og GYM.

3.2 Status på arbejdet om udvikling af skolens profil
I efteråret til pædagogisk dag, blev der arbejdet i workshops hvor der kom 200
forskellige forslag. Der er nu, af profilgruppen prioriteret 6 emner.
Vi fokuserer på:
-

Arbejde med særlige SAG-kompetencer i alle fag
Sammenhængskraft. Tværgående aktiviteter for både elever og
personale
Udvikling af musikaktiviteterne på gymnasiet
Gentænkning af korforløb, valgfag mm for hhv piger og drenge i
folkeskolen
Arbejde med skole- og læringskultur
Rekruttering og optag til både folkeskole og gymnasium
Branding og kommunikation

Arne Holm spørger ind til, om man evt kunne arbejde ud af skolen, som kunne
gavne børnenes kompetencer. Det kunne for eksempel være lektiehjælp til
indvandrerbørn, eller frivillig hjælp til flygtninge. Så man også udadtil virker som
en åben skole.
Karsten Vestergaard siger, at det er meget givende for en elev, når man kan
hjælpe andre eller få åbnet op for en anden verden.
Nynne Dalå roser og synes at det er fantastisk med profilarbejdet.

Alfred Hovby Gotved siger, at selve SAG i sig selv er en rigtig god skole, så man
kunne forsøge ikke kun at have fokus på sangdelen. Man kunne brande selve
skoledelen lidt mere.
Mogens informerer, at man er i gang med outreach projekter indenfor sang. Man
skal dog passe på med, at ikke strække for langt ud, da vores elever har mange
aktiviteter i og uden for skoletiden.
Alma Linnea Del Campo synes det er en god ide med outreach. Eleverne vil få
følelsen, af at man faktisk kan andet end bare søge ind på konservatoriet, som
er det mest åbenlyse svar.
3.3 Status på Covid-19
Alle restriktioner er fjernet, og vi er på sidste uge med test til eleverne. Vi skal
stadig følge de gode råd mht spritte af, vaske hænder og udluftning. FO kan
melde om 0 smittede for 3.dag i træk.
Der er generel ros til skolen for god håndtering af Covid-19.

4

Regnskab FO og sang
4.1 Bilag

Hella Helvig Jensen gennemgik regnskabet, der viser et overskud på både FO og Sang.

5

Budget FO og sang
5.1 Bilag

Hella Helvig Jensen præsenterede budgetterne.
FO budgettet viser et overskud på ca 700.000kr, men i overslagsåret 2023, er der et underskud på
samme beløb, dermed går de ud med hinanden, så det giver os tid til at finde ud af hvad vi gør i 2024.
Malene roser, at vi allerede har et budget klar i februar.
Allan Severin er meget glad for processen og Hellas hjælp. Det ser godt ud for nu, og heldigvis skal der
ikke opsigelser til nu. Det er dog bekymrende, når der skal bespares 6pct. Dvs, at der skal skæres ned
på noget undervisningskvalitet.
Malene oplyser at, TRIO har en langsigtet plan om, hvad der skal skæres ned på. Fx ressourcetimer
eller en åbningstid på biblioteket. TRIO fortsætter den åbne dialog.
Der drøftes hvilke muligheder, der kan være.

Enighed om, at gøre politikerne opmærksom på konsekvensen af sådan en fordelingsmodel, når
timingen er der.
Sang kommer med et lille overskud, som kan skubbes til 2022, hvor 2023, ser lidt strammere ud.

6 Orientering fra Elevråd, FO, GYM
Elevpræsentation om ideer vedr. udnyttelse af parkeringsplads
Stor ros til Theis og Emil fra 3.d vedr. visioner for parkeringspladsen. Hvor de
foreslog omdannelse af parkeringspladsen til fx et område for alle, med bænke,
borde og grønt område. En scene til eksempelvis musik i det grønne. En
skolehave, til gavn for fx naturteknologi og madkundskab. En fodbold/multibane
både for FO og GYM.
Jens Kramer Mikkelsen oplyser, at der ikke bliver truffet nogen beslutninger nu,
men det vil blive drøftet med bestyrelsen. Det skal i givet fald være skolens
ledelse, som har kontakten til Kbh´s Kommune.
Alfred Hovby Gotved og Alma Linnea Del Campo oplyser, at hele elevrådet er
for ideen, og alle elever er positive.
Det vil blive taget op til næste afdelingsbestyrelsesmøde igen.
Oplægget er vedhæftet.
7

Gymnasiet
7.1 Nyt fra gymnasiet

Martin Kristiansen oplyser at SAGshow havde premiere 27.jan, og leverede et fantastisk show, mindst
på niveau med hvad det plejer at være, trods corona nedlukninger,
Mandag 17.jan var der: SAG tager skraldet, med fælles indsats fra FO og GYM. Der blev samlet
1760kg skrald på en time, og var en stor succes.

7.2 Orientering om dannelsesprojektets afslutning.
Martin Kristiansen orienterede om at dannelsesprojektet nu er afsluttet. Sammen med forsker Steen
Beck fra Syddansk Universitet og en gruppe lærere ved Sankt Annæ Gymnasium, er der nu udgivet
bogen Dialog og dannelse, som også blev udleveret til afdelingsbestyrelsen.

7.3 Elevtrivselsundersøgelse – Gymnasiet. Oplæg fra uddannelsesleder Mathias Grange
Persson.
Mathias Grange Persson præsenterede ministeriets obligatoriske elevtrivselsundersøgelse.

Undersøgelsen blev udført i klassens time i november og december. Rapporten med resultaterne
modtaget i januar, vil blive lagt på hjemmesiden.
Overordnet set, trives eleverne bedre på SAG end på andre skoler, og ligger bedre end
landsgennemsnittet.
De tendenser man ser i forhold til sidste ETU er at, læringsmiljøet er gået ned. Elevers indflydelse og
motivation er dårligere end sidst, men stadig bedre end landsgennemsnittet. Corona har påvirket
meget, og eleverne oplever, at de har mindre indflydelse. Det kan skyldes, at lærerne føler, at de skal
styre undervisningen, for at indhente alt det tabte, grundet nedlukningen.
De skriftlige opgaver er udfordrende. Klasserelationer er positive.
Der er tydelig stigning i oplevet arbejdspres siden sidste år. Elevernes egne forventninger og kravet til
deres skolearbejde er høje.
SAG eleverne oplever, at de er dårligere, end elever på andre skoler. Vi skal have etableret nogle
bedre miljøer, så eleverne fx ikke italesætter det, som noget dårligt at skulle aflevere opgaver.
Vi har minimal mobning.
Vores fremadrettede indsats, er at arbejde videre med skolens elevråd om især krænkelser, pres og
ensomhed.
Arne Holm kommenterer, at vi bør komme lidt væk fra privat skole fornemmelsen, så de ikke føler pres.
Alma Linnea Del Campo kommenterer at, det er bagsiden af alle de muligheder, der er på skolen. For
udover at fokusere på skolen, så er der fx SAGshow, kor etc, hvor det er et pres at skulle sige nej til
fælleskabet. Der hersker en kultur, hvor man hellere vil aflevere opgaven for sent, for at lave opgaven
bedre.
(Oplæg og rapport er vedhæftet)

8. Sangskolen
8.1 Orientering om optagelsesprøve
Mogens Halken oplyser at vi desværre ikke har drengeansøgere nok. 8 drenge er inviteret igen, men
skal øve sig på nogle specifikke ting, før de kan bestå. Vi har en ekstra prøvedag i uge 14. Vi skal også
have en dialog med de skoler, som ikke har henvendt sig.
Vi har piger nok.
.
Nynne Dalå mener, at det vil være en god idé, at bruge vores netværk.
8.2 Bilag – Godkendelse af studietur med kompetencecenteret
Er allerede godkendt af forvaltningschefen og mangler godkendelse fra bestyrelsen.
Studieturen blev godkendt.

9. Nyt fra folkeskolen
9.1 Orientering om undervisningsmiljøvurdering
Malene Wegener Knudsen oplyser, at vi er i fuld proces, og satser på at være færdige til foråret.

9.2 Bilag Til godkendelse: Lektionsfordelingsplanen for skoleåret 2022-23
Lektionsfordelingsplanen blev drøftet og godkendt.

10 Evt.
Malene Wegener Knudsen oplyser, at der er blevet holdt et rigtig godt virtuelt
møde med kontaktforældre, med inklusion som emne.
Alma Linnea Del Campo orienterer om at elevrådet har støttet en strejke om at
få seksualundervisning i GYM. Det var succesfuldt.
Der vil også blive støttet op om et brev vedr sænkede pensumkrav til eksamener
til sommer, grundet corona, Ligesom tidligere coronaperioder
.
Alfred Hovby Gotved orienterer om at der 09.maj bliver afholdt en
udskolingsfest.
Malene Wegener Knudsen fortæller, at der er mellemtrinsfest snart.
Næste møde er Campus- og SAG-afdelingsbestyrelsesmøde den 5.april
2022.

