Referat af møde i skolebestyrelsen for Falkonergårdens Gymnasium og
HF-kursus:
Til stede:
Henrik Toft Jensen, Marina Willems, Morten Østergård, Jens Ole Gaardsted, Lars
Rasmussen, Zaki Souary og Mimi Ravn
Afbud:
Jan E. Jørgensen
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Præsentation af nye medlemmer
Godkendelse af referat fra sidste møde
½årsregnskab - regnskabsopfølgning
Bygningsoverdragelse 1.januar 2010
Orientering om nye vilkår for Team Danmark-samarbejdet
Ressourceregnskab
Nyt fra elevrådet
Resultatlønskontrakter
Evt.

Ad 1)

Jens Ole Gaardsted, der er nyvalgt medarbejderrepræsentant og Mimi Ravn, der er ny
repræsentant for eleverne, præsenterede sig selv.

Ad 2)

Referatet blev godkendt.

Ad 3)

Helle Buhr besvarede et par opklarende spørgsmål. Bestyrelsen havde derefter ingen
kommentarer til halvårsregnskabet og underskrev efterfølgende revisionsprotokollatet.

Ad 4)

Steen Pedersen redegjorde for de vilkår og den proces, der skal i gang i forbindelse
med at skolen kan/skal købe bygningerne pr.1.januar 2010. Der er ikke lagt op til
forhandling, men det forlyder, at vi vil få ”et godt tilbud”. Da der er en del
beslutninger, som skal tages hurtigt efter at købstilbudet foreligger, blev det besluttet
at indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag d. 16. november kl. 8.10.

Ad 5)

Team Danmark mangler penge og den ordning med specielt udvalgte skoler og ekstra
taxameter som der var lagt op til, lader vente på sig. Desværre er både basketball og
volleyball – 2 af vore morgentræningsidrætter – blevet skåret helt ind til benet, og det
er nødvendigt at tænke nyt, hvis morgentræningen skal fortsætte på nuværende
niveau.
Christina Teller og CO holder møde med de respektive forbund i nærmeste fremtid.
Det glædelige budskab er, at det går forrygende med svømningen, som er rykket over i
den helt nye, flotte Bellehøjhal. Det er klubberne, der arrangerer og betaler denne
træning, og denne model vil vi arbejde på også i volley og basket.
Bestyrelsen var enige om, at brugerbetaling bør undgås og foreslog, at markedet for
Sponsering til ”små idrætsgrene ” undersøges, selv om finanskrisen ikke gør dette
lettere.

Ad 6)

Det forventes at blive obligatorisk at udarbejde og anvende ressourceregnskab fra
2010-11. Bestyrelsen besluttede, at Falkonergården i indeværende skoleår skal
iværksætte så meget vi kan ud fra oplysninger, der allerede foreligger og samtidig
tilføje et forord om mere bløde parametre, der lægger sig tæt på kerneydelsen.

Ad 7)

Zaki redegjorde for elevrådets anstrengelser for at få hele skolen til at slutte op og
deltage i demonstration mod nedskæringer i tirsdags. Elevrådet vil evaluere forløbet,
der endte med, at mange gik hjem, og undervisningen blev genoptaget efter blokaden.
Elevrådet skal have en forretningsorden, og der skal være en fast procedure for
hueindkøb og skiture, hvor diverse firmarepræsentanter nærmest jagter udvalgte
elever. Formanden fremhævede vigtigheden af ALTID at få et skriftligt tilbud. Det
blev aftalt, at rektor holder møde med elevrådet i nærmeste fremtid med disse punkter
på dagsordenen.

Ad 8)

I retningslinjer for anvendelse af resultatlønskontrakter fra undervisningsministeriet
fremgår, at de obligatoriske parametre for kontrakterne er de samme som sidste år.
Lars Rasmussen fandt, at specielt ønsket om differentierede forberedelsesfaktorer var
en dårlig idé.
Det blev herefter foreslået, at der arbejdes videre med opfyldelsen af lærernes
årsnorm. Der blev nikket til fremskrivning af de obligatoriske indsatsområder mht.
beståelse og fravær. CO nævnte de nye pædagogiske ledere og et muligt projekt
omkring ”den individualiserede konsensuskultur”, kompetence og årsplan for lærerne
ligesom bygninger og udbygning kan inddrages, da dette er et højtprioriteret område
for alle medarbejderne.
Formanden holder møde med rektor d. 19. oktober om morgenen for at afgøre
udbetaling for skoleåret 2008-09 og udarbejde resultatlønskontrakt for indeværende
skoleår. Denne kontrakt vil gælde for hele ledelsen.

Ad 9)

Udover det nye ekstraordinære møde d. 16. november kl. 8.10 er de fremtidige møder
aftalt til 10. december 2009 kl. 17.00 – 18. marts kl. 17.00 – og 20. maj kl. 17.00.
ref. Kirsten Cornelius 9.oktober 2009

