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

Dato: 23. september 2020

Tid: 16.30 – 20.30

Sted: Europaskolen, Ny Carlsberg Vej 99, 1799 København K

Mødedeltagere: Jens Kramer Mikkelsen, Jonas Christoffersen, Hanne Løngreen, 

Peter Langdal, Hans Bryuninckx, Anne Boukris, Suzanne 

Hampson, Marianne Zibrandtsen, Rikke Karlsson, Christen 

Bagger, Rasmus Hornecker, Eskil Kappel, Caroline Warner, Tim 

Ford, Nynne Dalå, Helle Bjerre Degn, Edward Pedersen, Allan 

Severin, Helen Pedersen, Arne Holm, Karsten Vestergaard,  

Elevrep. SAG GY– Julius Sort, Elevrep ESPCH – Shireen Panah 

Rasool, Dwaj Jethani, Martin Kristiansen, Hella Helvig Jensen, 

Malene Wegener Knudsen, Mogens Halken, Anette Holst. 

Afbud: 

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

1.1. Bilag – referat fra Campus- og SAG afdelingsbestyrelsesmøde fra den 1. april 2020.

2. Meddelelser og orientering

Præsentation af ny leder på Europaskolen

2.1. Orientering om skolestart på SAG og ESCPH herunder Corona

2.2. ESCPH – opstart af gymnasium

2.3. ESCPH – Audit

2.4. Juridisk adskillelse af SAG og ESCPH, herunder Administrativt Fællesskab

2.5. Nyt Musikhus - Sankt Annæ Gymnasium



 

 

Afdelingsopdelte emner: 

Kl. 17.00 – 19.30   Separate program for hhv. Sankt Annæ Gymnasium og 
Europaskolen 
Campus- og SAG bestyrelsesmøde er i et klasseværelse (oplyses 
på dagen).ESCPH bestyrelsesmøde er i Stafflounge på 2. sal. 

  

Dagsorden - Sankt Annæ Gymnasium 

3. Meddelelser og orientering v/Anette Holst: 

3.1 Helhedsrenovering og genhusning 

3.2 Ny musikbygning 

 

4. Høringssvar vedr. ny budgetmodel for folkeskolen – til godkendelse 

4.1 Bilag - Forslag til ny budgetmodel for Folkeskolen 

4.2 Bilag - Oplæg til høringssvar fra SAG 

 

5. Elevernes ferieplan 2021/2022 – til godkendelse 

        5.1 Bilag - Ferieplan 2021/2022 

 

6. Budgetopfølgning 2020-2021 for Gymnasiet, Folkeskolen og Sangskole – til orientering 

      6.1 Bilag – GY-MGK budgetopfølgning 

      6.2 Bilag – FO-SA budgetopfølgning 

 

7. Gymnasiet  

7.1. Bilag - Notat sendt til Københavns kommune vedr. forslag om ny elevfordeling - 

til orientering 

7.2. Bilag - Orienteringsbrev om Finanslovsforslaget for 2021 for Almen Gymnasiale udd.- 

til orientering 

7.3. Bilag – Udbud af studieretninger på SAG i skoleåret 2021-2022- 

til beslutning 

 

8. Afdelingernes fokusområder – til drøftelse og godkendelse 

8.1. Bilag – Evaluering af Fokusområder 2019-2020 

8.2. Bilag – Udkast til Fokusområder 2020/2021 

 

9. Nyt fra elevrådene 

10. Evt. 

Næste Campusbestyrelsesmøde er den 8. december 2020 

Dagsorden - European School 

• See attached agenda 

Fælles del: 

Kl. 19.30 - 20.00 Spisning i kantinen - ESCPH 



 

 

Referat 
Campus- og SAG 

Afd.bestyrelsesmøde 

  Bilag 1.1 

 

Dato:  1. april 2020  

Tid:  16.30 – 18.30  

Sted:  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 


