
Referat fra møde i skolebestyrelsen for Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus 

Tirsdag d. 26. september 2017: 

Til stede: Henrik Toft Jensen, Frank Stjerne, Trine Holst Veicherts, Morten Østergaard, Maren Pilgaard, 

Hanne Funch Bro Jørgensen, Steen Pedersen og Kirsten Cornelius  . 

Afbud: Deniz Sekmen.  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra mødet d.6.juni 2017 
2. Regnskabsopfølgning og forventet resultat 
3. Byggeri: Økonomistatus og tidsplan 
4. Skolestart og implementering af reform 
     a) optagelse, klasseloft og kapacitet   b) udbud af studieretninger 
5. Nyt fra elevrådet OD, rengøringskampagne, fester 
6. Nyt fra pædagogisk råd: mindsetbaseret undervisning og reform 
7. Forslag til ferieplan for 2018-19 
8. Kort orientering om 100årsudvalg og kommende arrangementer (CO) 
9. Resultatlønskontrakter a) afhandling for skoleåret 2016-17 b) forslag til 2017-18 
10: Evt. 
 

Ad 1) Referatet blev godkendt. 
 
Ad 2) HFL gennemgik bilag og besvarede spørgsmål. Lidt færre elever end forventet – mere refusion for 
sygdom og barsel, senere optagelse af lån mv. giver samlet forventning om et lidt mere positivt resultat end 
budgetteret. Det forventes ikke, at den nylige brand i bygning under opførelse vil påføre skolen ekstra 
udgifter grundet forsikring. 
Der blev spurgt ind til størrelsen på udgifter til løn, hvor en ny lønaftale netop er implementeret. 
Benchmark med andre skoler viser, at Falkonergårdens gode økonomi bl.a. har betydet at skolen kan 
bibeholde lønniveau og lærer/elevratio over gennemsnittet. 
 
Ad 3) Skaderne efter tagbranden er stadig ikke helt gjort op, og der kan forventes forsinkelse - formodentlig 
mindst en måned. Der er aftalt forlængelse af lejemål frem til 1. dec. Der har været taksator og ny tidsplan 
forventes kommende mandag. Økonomien er fortsat positiv og over budget. Projektet med bogloft skrider 
planmæssigt frem og forventes færdigbygget sommer 2018.     
 
Ad 4) Skolen er kommet godt i gang, og den nye organisering med 10’er grupper er indtil videre blevet 
positivt modtaget af både elever og lærere. Hele afklaringsforløbet frem til studieretningsvalg er nøje 
planlagt med introduktion til studieretninger mv., og ingen har fået lov til at flytte. Der er pt. kun gået en 
enkelt elev ud, og det kan bekymre mht. klasseloftet på 28 i gennemsnit, når der tælles i begyndelsen af 
november. Det formodes, at flere vil søge væk, hvis de ikke får deres 1.ønske ved studieretningsvalget og 
enkelte er muligvis gået forkert. 
Bestyrelsen godkendte, at der i 2018 udbydes samme studieretninger som i år, og gav formanden mandat 
til evt. at godkende et ekstra udbud. Kapaciteten bibeholdes dvs. der optages 1 ny 3-årig HF, 7 stx og 3 4-
årige TD-stx klasser i sommeren 2018. Herefter er det bestyrelsens beslutning, at klassetallet evt. kan gå 
ned, men at dette ikke må medføre røde tal på bundlinien. 
 



Ad 5) Elevrådsformanden var desværre blevet syg, så rektor orienterede kort om kommende OD-dag, 
planlægning af rengøringskampagne og nyt festudvalg. 
 
Ad 6) MP fortalte om skolens nye indsatsområde med mindsetbaseret undervisning og om lystlæsning og 
frivillig læsegruppe. LB redegjorde for implementeringen af reformen, der medfører en øget arbejdsbyrde 
for lærerne, men fastslog samtidig, at der er generel  tilfredshed med reformarbejdet på skolen. 
Bestyrelsen spurgte ind til lærernes arbejde med reformen, og der blev især lagt vægt på, hvilke muligheder 
og krav, der er for fortsat tværfagligt samarbejde. 
 
Ad 7) Forslaget til ferieplan for 2018-19 blev godkendt. 
 
Ad 8) Der er nedsat et 100 års-udvalg, der er i gang med at samle små og store indlæg til en bog om 
Falkonergårdens første 100 år. Bogen finansieres via veluxfonden og skal udkomme foråret 2019, hvor 
det første hold studenter (3 piger) for 100 år siden blev færdige. CO orienterede om sin opsigelse og i den 
forbindelse om mulig indvielse af ny bygning og afskedsreception d. 6. dec. 
 
Ad 9) Resultatlønskontrakt for 2016-17 blev afhandlet og kontrakt til det kommende år vedtaget. 
 
Ad 10) Bestyrelsen indkaldes til møde d. 26. 10 kl 16.00 mhp. udarbejdelse af stillingsopslag til kommende 
rektoransættelse.       

 


