
Referat af møde d. 10. marts 2015 i skolebestyrelsen for Falkonergårdens Gymnasium og HF: 

 

Til stede:  Henrik Toft Jensen, Laura Lindahl, Pernille Rødkær Bundgaard, Maren Pilgaard, Jacob Chua 
Ziska, August Bang, Hanne Funch Linnet Bro-Jørgensen, Steen Pedersen og Kirsten Cornelius. 
Simon Høgenhaven fra PWC deltog under punkt 3. 

Afbud:    Trine Holst Veicherts og Morten Østergaard. 

 
Dagsorden:  1) Præsentation af nye medlemmer 
                       2) Godkendelse af referat fra mødet d. 16. dec. 2014 
                       3) Regnskab 2014 revisionsprotokollat og regnskabsopfølgning 
                       4) Besøg fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen  
                        5) Orientering om  

   a) Afslutning af byggeriet af idrætshal 
   b) Planer for den videre udbygning 
   c) Søgetal for 2015 
6) Nyt fra elevrådet 
7) Evt.                    

 

Ad 1)  Mødet startede med en præsentationsrunde. Jacob Chua Ziska er nyvalgt medlem af  
 Skolebestyrelsen og ny elevrådsformand fra 2 D. 
 
Ad 2)  Referatet blev godkendt. 
 
Ad 3)  Simon Høgenhaven gennemgik revisionsprotokollatet, der herefter blev underskrevet og 

herefter regnskabet. Såvel resultat, likviditet som opgørelse og kapitalberedskab viser god 
økonomi, som kan bruges til fortsat udbygning af skolen. Pengestrømsanalysen viser, at der 
er brugt over 20 mio. kr. af tidligere års overskud på byggeriet. Overskuddet for 2014 er 
større end forventet og budgetteret - primært pga. et exceptionelt lavt frafald, og 
bestyrelsen drøftede i den forbindelse, hvordan man fremover skal budgettere. 

 
Bygningen af den nye idræts-og forsamlingshal har kostet 36 millioner, og derfor er 
overskuddet også en følge af den måde regnskabet skal stilles op på, da udgifterne til byggeri 
afskrives over 50 år. 
Bestyrelsen godkendte herefter regnskabet. 

 
Ad 4)  Falkonergården har haft besøg fra Kvalitets- og tilsynsstyrelsen, der efterfølgende har 

skrevet til skolen. Bestyrelsen drøftede styrelsens brev og ser frem til orienteringen om den 
krævede handlingsplan. 

 
Ad 5)   a) Idrætshallen er endelig færdig og byggeriet  har holdt budgettet. Alle på skolen er meget 

glade og stolte over den nye hal, og den benyttes allerede flittigt både i og udenfor 
skoletiden. 
 
b) Mandag d. 9. marts har Falkonergården udbudt rammeaftale om teknisk rådgivning og 
bistand. 



Rammeaftalen omfatter arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitektydelser udført i 
totalrådgivning vedrørende byggeri, ombygning, renovering og vedligeholdelse. Den første 
opgave forventes at være en tilbygning på ca. 1400 m2 indeholdende undervisningslokaler 
mv. Da der ikke skal laves lokalplan forventes byggeriet at kunne starte i 2016. 
 
c) Falkonergården har igen haft meget fin søgning (se bilag), selv om der er orienteret om de 
nye regler for optagelse, hvor kun afstandskriteriet gælder for de fleste. Skolen har i år 
godkendte TD-ansøgere til 4 stx-klasser og 1 3 årig HF, og bestyrelsen var enig i, at disse 
klasser skal oprettes. Herudover forventes i lighed med senere år optagelse af 7 stx-klasser. 

 
Ad 6)  Elevrådet har efter kampvalg valgt nyt formandskab, der bl.a. har taget TD-elevernes ønske 

om mulighed for (diskret) spisning i timerne op og fået denne tilladelse. Derudover har 
eleverne deltaget i møde med Frederiksberg Kommune om rygning og trafikale forhold på 
Sønderjyllands Allé. Mødet forløb i en god atmosfære, og der er håb for elevernes forslag, 
men det kan godt tage sin tid, før forslagene bliver gennemført. 
Endelig mindedes bestyrelsen om, at der afholdes BAZAR-dag fredag d. 24. april, hvor alle 
klasser laver boder og forsøger at tjene penge til UNICEF fra kl. 15.00. Dagen slutter med 
cafeaften. 

 
Ad 7)  Bestyrelsen støttede forslag om at fremsende ny ansøgning om solceller på taget af 

hovedbygningen og undersøge mulighederne for etablering af lærerarbejdspladser mv. på 
bogloftet. 

 
Referat 11. marts 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


