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Afd.bestyrelsesmøde
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Dato: 05. april 2022

Tid: 16.30 – 18.30

Sted: Lærerværelset på SAG

Mødedeltagere: Jens Kramer Mikkelsen, Jonas Christoffersen, Hanne 

Løngreen, Peter Langdal, Karsten Vestergaard, Rasmus 

Hornecker, Edward Pedersen, Allan Severin, Marianne 

Zibrandtsen, Nynne Dalå, Arne Holm, Julie Rørdam 

Thom, Anette Holst. 

Afbud:  Christen Bagger, Emil Moselund, Anne Boukris, Rikke 

Karlsson, Alfred Hovby Gotved, Alma Linnea Del 

Campo, Muskan Asim, Sebastian Leiholt  

Gæster: Malene Wegener Knudsen, Hella Helvig Jensen, 

Martin Kristiansen, Mogens Halken 

Referent:  Özgül Iljazovski 

Campus- og SAG Afdelingsbestyrelser 

Campusbestyrelsen 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden

1.1. Bilag – Dagsorden 

 Jens Kramer Mikkelsen bød velkommen og orienterede om afbud. 

 Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat

2.1. Annex – Referat fra Campus bestyrelsesmøde den 6/12-22



 Referatet blev godkendt 

3. Meddelelser og orientering

Anette Holst oplyste om advokatundersøgelsen, og refererede til

hovedpointerne. Resultat blev offentliggjort i går den 4/4-22. Undersøgelsen

gav 39 henvendelser fra tidligere elever. Ingen nuværende ansatte er omtalt i

de nuværende indberetninger. Af de 39 indberetninger er der 9

1.håndsberetninger, og ellers er det 2. og 3.håndsberetninger. Der er ikke

udpeget nogen specifikke personer. Og heldigvis ingen nye hændelser efter

2001. Vi er i dag, i gymnasiet, i gang med at skabe en kultur hvor eleverne

skal vide hvor de kan henvende sig, hvis de skulle have behov for en at

snakke med.

Stor ros til Anette Holst fra Jens Kramer over håndteringen af hele sagen, og 

pressen. 

Generelt ros og stor tilfredshed fra alle, til ledelsen for at have lavet 

undersøgelsen, og fået skolens holdning frem i lyset, samt håndteringen af 

hele sagen.  

Julie Rørdam Thom orienterede om mødet på Europaskolen, med 

Uddannelses og forskningsministeriet. Et overordnet fint møde, hvor man 

drøftede karakteromregningen. Emnet vil blive taget op på torsdag til ESCPH 

Board Meeting.  

Julie Rørdam Thom oplyste, at vi har fået mange flere ansøgere end vi 

plejer, hvilket er meget positivt. 

Anette Holst informerede om adskillelsesprocessen af SAG og ESCPH. Vi 

har endnu ikke hørt tilbage fra kommunen og ministeriet, så vi er nødt til at 

rykke for svar. 

4. Årsrapport 2021 – ESCPH - Upper Secondary - til godkendelse i Campus og ESCPH Afd. bestyr.

4.1. Bilag - Årsrapport 2021 - ESCPH - Upper Secondary – Eftersendes

Hella Helvig Jensen påpegede, at der ikke er nogen bemærkninger fra revisoren. Så vi har gjort,

som vi skal.

Resultatet for 2021 viser et overskud på 874.259 kr.

Grundet Corona og at ESCPH er en nyopstartet organisation har det været vanskeligt at styre 

økonomien både på udgifts- og indtægtssiden i 2021. Der har været aktiviteter, og dermed udgifter, 



der ikke kunne afholdes. Vi har samtidig modtaget ekstra tilskud til fagligt løft, trivselsfremmende 

aktiviteter og rengøring med kort varsel. Færre projekter er blevet afholdt, men samtidig har vi brugt 

mere på understøttende undervisning. 

Vi har fået tilskud til pædagogikumkandidater, som der i første omgang ikke var budgetteret med, da 

vi først sent fik rammesat muligheden for afholde pædagogikum. 

 ESCPH har en lille egenkapital på 1,97 mio kr, hvilket er ret godt af en ny skole.  

Årsrapporten blev godkendt, under forudsætning af godkendelse til ESCPH Board Meeting på 

torsdag. 

5. Årsrapport 2021 - SAG – Gymnasiet/MGK - til godkendelse i Campus og SAG Afd. bestyr.

5.1.  Bilag - Årsrapport 2021 - SAG - Gymnasiet/MGK – Eftersendes

Årsrapporten blev gennemgået af HHJ.

HHJ oplyste, at revisoren heller ikke havde nogen bemærkninger her.

Resultatet for 2021 inklusiv MGK er et overskud på 4.7 mio. kr. Bla grundet

Corona har det været vanskeligt at styre økonomien både på udgifts- og

indtægtssiden. Det har gjort, at der har været aktiviteter og dermed udgifter,

der ikke har kunnet afholdes, og vi har samtidig modtaget ekstra tilskud til

fagligt løft, trivselsfremmende aktiviteter og rengøring med kort varsel

Den afsatte pulje til merarbejde til lærerne er ikke blevet brugt, da de ekstra

tilskud dækkede nogle af de ekstra indsatser vi satte i værk. Der var væsentlig

færre eksamensbegivenheder og censur, samt et mindre frafald.

Anette Holst kommenterede overskuddet og egenkapitalen. Forsinkelse af musikhuset og 

Corona gjorde, at man ikke kunne overholde forskellige aktiviteter og har betydet at 

egenkapitalen er blevet booztet. Om dette får konsekvenser for optagelse af lån til 

musikhuset, må vi tage stilling til i juni eller september. 

Sidste år i juni besluttede vi at hæve lånet fra 6mio kr til 7,2mio kr. Måske bliver det ikke 

nødvendigt. 

Årsrapporten blev godkendt. 

6. Regnskab 2021/Budget 2022 for SAG - Folkeskole og Sangskole - til godkendelse i Campus, er

godkendt i SAG Afd. bestyr.

6.1. Bilag - Regnskab 2021 - SAG - FO-SA 

6.2. Bilag – Budget  2022 - SAG - FO- SA 



 Regnskab og budget blev godkendt i Campus-bestyrelsen. 

7. Regnskab 2021/Budget 2022 for ESCPH (Primary and Lower Secondary) - til godkendelse i

Campus-bestyrelsen, er godkendt i ESCPH Afd. bestyrelse

7.1. Bilag - Regnskab 2021 - ESCPH - (Primary and Lower Secondary) 

7.2. Bilag - Budget      2022 - ESCPH - (Primary and Lower Secondary) 

 Regnskab og budget blev godkendt i Campus-bestyrelsen. 

8. Ferieplan ESCPH 2022-2023 - til godkendelse I Campusbestyrelsen.

 8.1. Bilag - Holiday Plan 2022-2023 

Julie gjorde opmærksom på fridagen onsdag den 2.november.22, hvor eleverne er til 

operations dagsværk. 

Ferieplanen blev godkendt i Campus-bestyrelsen. 

SAG Afdelingsbestyrelse 

1. Godkendelse af referat

     1.1. Bilag - Referat fra SAG afd. bestyrelsesmøde den 23/2-22 

 Referatet blev godkendt 

2. Meddelelser og orientering

Ingen yderligere meddelelser

3. Skolebestyrelsesvalg

 3.1 Bilag Tidsplan for valg til skolebestyrelsen 

Martin Kristiansen og Malene Wegener Knudsen har været i dialog med Karsten Vestergaard, 

Arne Holm og Anne Boukris, og har nu lavet denne tidsplan. Den 27.apr er der et virtuelt møde. 

Bestyrelsen har godkendt tidsplanen. Nynne Dalå kan desværre ikke stille op igen.  



Mogens Halken kommenterede, at der i tidsplanen burde stå, at det er valg af 

forældrerepræsentanter.  

 Tidsplanen blev godkendt. 

4. Valg af bestyrelsesrepræsentant til ansættelsesudvalget i forbindelse

med ansættelse af dirigent til pigekoret

Mogens Halken oplyste at Annemarie Granau fratræder, og det er vi kede af.

Hun vil fremover være freelance dirigent. Vi har et stillingsopslag klar, men

mangler et ansættelsesudvalg. Vi ønsker et bestyrelsesmedlem, og gerne en

forældrerepræsentant, i ansættelsesudvalget, da det er et fag på

skoleskemaet. Karsten Vestergaard meldte sig og blev valgt.

Der vil være 2 runder, en prøvedirektion og en samtale.

Målet er at finde den rigtige på denne side af sommerferien.

5. Information om, og opfølgning på advokatundersøgelsen

 5 Orientering om arbejdet med forebyggelse af krænkelser på SAG 

 Anette Holst informerede om, at der var stor mediedækning hele dagen i   

 går, bla. P1, P4, DR, TV2 Lorry. Medierne har behandlet det meget sobert  

 og pænt.  

 Det har været rart, at få det kapitel afsluttet, og vi skal rette blikket mod at   

 arbejde for, at lignende ikke sker igen. Vi skal ruste vores elever til ikke   

 at gå rundt med sådan noget. Og at man skal kunne tale om det. Man skal 

 være bevidst om, hvordan man kan sætte grænsen 

 Især i GYM er der blevet arbejdet med elevhandleplanen og den er     

vedtaget af hele elevrådet. 

 Den 21.april.22 har vi et stort arrangement for 1.g og 2. g´erne, hvor der   

 kommer en sexolog og vil tale om grænser, sex og samtykke. Eleverne er 

 meget optagede af de dilemmaer, der kan opstå til fester og på hverdage. 

 Der vil være workshops og forskellige øvelser.  

 Trivselsgruppen skal på en mini mentoruddannelse, hvor de skal lære at tale 

  med elever, der kan have brug for hjælp eller har det svært, og hjælpe dem   

 videre. Det er vores håb at holde denne type arrangementer jævnligt. 

 Igen ros fra Jens Kramer – Godt at engagere eleverne på denne måde. 

 Også ros fra Nynne Dalå over håndteringen af det hele.  



     5.1 Bilag - Udkast til politik og handleplan 

 Handleplanerne blev gennemgået. 

Man skal se handleplanen som et papir, der er lavet fra elevperspektivet, og  

hvordan man kommer i dialog. Det skal ses i den ånd at eleverne skal kunne 

tale om det og vide hvor de skal gå hen, hvis det bliver nødvendigt.  

 GYM har arbejdet på den, og den er så sidenhen også tilpasset FO. 

Der har været en god og nuanceret drøftelse, og der arbejdes videre med 

dette. 

6. Nyt fra elevrådene

Malene Wegener Knudsen oplyste, at der har været afholdt mellemtrins- og

udskolingsfest, som var en stor succes. Temaerne var henholdsvis galla- og

gangsterfest.

Der havde været ros fra skolebetjentene for god oprydning.

7. Drøftelse af elevpræsentation om ideer vedr. udnyttelse af

parkeringspladsen.

Jens Kramer nævnte, at det var en rigtig formidabel præsentation til sidste

møde

Anette Holst oplyste, at eleverne har henvendt sig til kommunen, uden at få

et andet svar end at de bare skal vente.10.maj har de dog fået et møde med

Valby Lokaludvalg.

Jens Kramer syntes, at det er en god ide, og at det er godt at de får lov til at

gå videre i lokaludvalget.

Tilbagemeldingen til eleverne er at bestyrelsen er positive, dog skal de nok

lige gentænke, at det ikke er hele parkeringspladsen, der skal nedlægges.

Bestyrelsen ser frem til at høre hvilken tilbagemelding de får fra

lokaludvalget.

Mogens Halken informerede om, at vi har modtaget brev vedr en

dispensationsansøgning vedr parkeringspladser grundet byggeriet af det nye

musikhus. Vi har svaret, at det er der ikke behov for, da vi har rigeligt med



 parkeringspladser på skolens matrikel, og opførelsen af det nye musikhus  

 ikke medfører en stigning i antallet af personer, der har deres daglige gang 

 på matriklen. 

8. Gennemgang af projektforslaget for musikhusbyggeriet ved Simon

Skjødt Jensen.

Simon Skjødt Jensen meldte afbud grundet sygdom.

Punktet udgår, og kommer på til næste møde.

9. Folkeskolen / Sangafdelingen – til orientering

 9.1.  Status på optagelse til FO 3. klasser 

 Mogens Halken oplyste, at det til start har været mangelfuldt med drenge, og 2.runde   

 af optagelsesprøverne var i går. Desværre med en del afbud. Der har været 35 drenge 

 i denne omgang. Vi får de antal drenge vi har brug for. 

Det blev nævnt at optagelsesprøverne allerede er i oktober, og at det evt kan være for 

tidligt, da start først er til august.  

10. Gymnasiet - til orientering

 10.1. Status på optagelse til GY 

Martin Kristiansen oplyste at det er gået super godt. Vi har fået 315 ansøgere hvoraf 93 er til 

MGK. Størstedelen er kvalificerede og har rigtig højt niveau.   

 Sidste år havde vi færre ansøgere, som kan skyldes Corona.  

 Evt. 

 Ingen evt 

Næste møde er til Strategiseminaret den 9. juni 2022. 




