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

Onsdag d. 5. oktober 2011 kl. 17.00 

 

 

Til stede: Henrik Toft Jensen, Jens Ole Gaardsted, Marina Willems, Morten Østergård 

Jensen, Faton Nesemi, Lars Rasmussen, Steen Pedersen, Helle Buhr og Kirsten Cornelius. 

 

Afbud : Isabella Vinzent 

 

 

Dagsorden : 

1) Godkendelse af referat fra sidste møde 

2) Budgetopfølgning første ½år 2011 (HB) 

3) Frafald skoleåret 2010-11 (CO) 

4) Renovering af fysiklokaler (JG) 

5) Hal og klasseværelsesprojekt (HTJ) 

6) Nyt fra elevrådet (FN) 

7) Forslag til ferieplan 2012-13 

8) Forslag til resultatlønskontrakt 2011-12 

 

Ad 1) Referatet blev godkendt. 

 

Ad 2) Helle Buhr gennemgik det foreløbige regnskab for første ½ år 2011. 

Indtægterne er lidt større end budgetteret grundet flere elever og renteindtægter. 

Udgifterne er ligeledes mindre end budgettet. Dette skyldes i første række, at der ikke er 

indgået fakturaer på en række beløb (f.eks. leje af HF-kurset), og at udbetaling af  overtid 

mv. først er sket efter 1.juli.Generelt belaster større investeringer som de foretagne indkøb af 

smartboards og den kommende renovering af fysiklokaler ikke regnskabet med ”det fulde 

beløb”, da der afskrives over et antal år – for IT typisk over 4 år. Dette betyder ligeledes, at 

regnskabet forventes at udvise overskud for året, selv om der bruges ca. 5 mio på 

renovering. De fleste af udgifterne til denne vil i øvrigt først foreligge efter 1.jan 2012. 

 

Ad 3) Det samlede frafald på skolen er igen blevet mindre end tidligere år. Derimod er der ingen 

ændring i frafaldsmønstret for 1 HF, hvor specielt den 3årigeklasse stadig er et problem. I 

opgørelsen indgår også de elever, der er udmeldt grundet dårlig opførsel mv. Det er 

glædeligt at frafaldet er så lille i 2-3-4 årgang – en del af dette frafald er i forbindelse med 

professionel kontraktskrivning og klubskifte til udlandet. For første årgang gælder stadig, at 

der fra folkeskolen indstilles elever, som enten fordi de er syge eller har andre uafklarede 

problemer eller bare ikke er klar til at læse lektier, falder hurtigt fra. Dem forsøger vi at 

hjælpe videre.  

 

Ad 4) Jens Ole Gaardsted gennemgik den planlagte renovering af fysiklokaler for bestyrelsen. Der 

er tale om en (tiltrængt) modernisering, og det er stort set lykkedes at få alle lærerønsker 

opfyldt. Arbejdet går i gang uge 43 og skal være færdigt inden orienteringsaftenen til januar. 

Forløbet har indtil nu været både effektivt og professionelt. Den valgte entreprenør er 

billigere end overslaget. 

 

Ad 5) Henrik Toft Jensen beskrev det hidtidige forløb for bygning af hal og klassefløj. 

Arkitekterne tegner mange forslag, men er ikke specielt mindede for den praktiske 

gennemførsel. Dette gælder både hensyn til lovgivning, organisation og økonomi. Der er nu 

ansat en bygherrerådgiver, som får til opgave at styre processen og få et realistisk budget 

mv. Der er delte meninger om klassefløjen, men som det ser ud lige nu kan den realiseres 



med de ønskede m2. Det største problem er, at bygningen skygger for rektorboligen. Der 

holdes møde igen på fredag. 

 

Ad 6)  Nyt fra elevrådet. 

Faton Nesimi fortalte om stor interesse og mange interesserede i elevrådsarbejdet. Der er 

valgt nye elevrødder og nye medlemmer til diverse udvalg. Elevrådsdagen gav god debat, og 

der er nu nedsat en demokratisk tænketank på skolen med deltagelse af elever og lærere. De 

skal tænke demokrati på alle niveauer og i alle sammenhænge på skolen. Der er som noget 

nyt planlagt elevrådsweekend i november støttet af skolen, men med en mindre 

brugerbetaling. 

 

Ad 7) Forslag til ferieplan: 

         Forslaget blev vedtaget. 

 

Ad 8) Forslaget til resultatlønskontrakt blev vedtaget. Rektor er herefter bemyndiget til at indgå 

kontrakter med vicerektor og inspektorerne. Formanden afhandler den gamle kontrakt med 

rektor. 

 

Ad 9) Næste møde i skolebestyrelsen er på Luciadagen – tirsdag d.13.dec. kl.16.30. 

 

 

Ref. 6.okt. Kirsten Cornelius  

 

          

           


