
Referat fra møde i skolebestyrelsen for Falkonergårdens Gymnasium og 

HF-kursus 

Onsdag d.12. september 2012 kl. 17.00 
 

Til stede: Henrik Toft Jensen, Marian Willems, Jens Ole Gaardsted, Lars Rasmussen, Morten 
Østergård, Nana Kjær Christensen, Joachim Rune Kassebeer, Helle Buhr Pedersen,  
Steen Pedersen og Kirsten Cornelius. 
 
Afbud: Frank Stjerne. 
 

Dagsorden:  
               1 ) Godkendelse af referat fra junimødet. 
               2)   Budgetopfølgning første ½ år 2012    
               3)  Ordensregler 
               4)  Frafald 2011-12 
               5) Status halbyggeri            
               6)  Nyt fra elevrådet 
               7) Forslag til resultatlønskontrakt 2012-13 
               8) Evt. 
 
  Ad 1) Referatet blev godkendt. 
 
 Ad 2)  Helle Buhr gennemgik regnskabsresultatet fra  første halvår og kommenterede det og besvarede            
spørgsmål. Regnskabsinstruksen skal opdateres men generelt var bestyrelsen tilfreds med redegørelsen. 
og formanden konkluderede, at økonomien fortsat ser fornuftig ud, hvilket også er nødvendigt, når der 
skal bygges. 
Indberetning af opgørelse af klassekvotienter blev godkendt. 
 
Ad 3) Steen Pedersen gennemgik kort forslaget til ordensregler – specielt ændringerne omhandlende 
rygning. Dette medførte en diskussion om muligheder for at opretholde et godt forhold til naboerne og at 
overholde den nye lov. Måske er det ikke lovligt at lave regler for fortovet, men her afventer vi 
ombudsmandens afgørelse.  
Ændringsforslag om at tillade brug af mobiltelefon, når læreren tillader det, blev vedtaget. 
 
Ad 4) Frafaldet er efter omstændighederne OK. Vi kan ikke selv vælge hvem vi vil optage i ansøgerbunken, 
og vi kan ikke engang indkalde elever med dårlige karakterer til prøve, når den afleverende skole samtidig 
har erklæret dem studieegnet. Derfor er der (for) stort frafald i 1.g og specielt 1.HF. Det er dog samtidig 
værd at bemærke, at der faktisk slet ikke er noget frafald i TD-klasserne (men fx flytning til udlandet m.v.). 
 
 
 



Ad 5) Formanden redegjorde for status for halbyggeriet. Der er stadig udestående omkring arkitektkrav om 
penge for tabt arbejdsfortjeneste, kontorleje mv. men der er nu godt skred i tegning og projektering af hal- 
len, hvor specielt lofthøjde og de lys-og lydmæssige forhold pt drøftes og der inddrages eksperter efter be- 
hov. Der forventes ibrugtagning maj 2014. 
 
Ad 6) Nana fortalte kort om årets start med elevrådskursus og efterfølgende møde: eleverne vil gerne 
have en ordning med godskrivning af fravær ved senere tilstedeværelse/aflevering af skriftligt arbejde. 
Rektor undersøger, om det kan administreres rent praktisk og hører om erfaringer andre steder fra. 
Eleverne forventer stor opbakning om OD,der i år omhandler fodbold i Irak. 
Elevrådet planlægger en elevrådsweek-end med forventet 35 deltagere i november måned. 
Ønske om morgenmad til eleverne. Eleverne undersøger selv muligheder for økonomisk støtte ( bla. KRAM) 
og rektor undersøger, hvordan det forløber på bl.a. Herlev og Metropol. 
 
Ad 7) Bestyrelsen drøftede det fremsendte forslag til resultatløn. Det blev besluttet, at videndelingen skal 
flyttes ned sammen med IT i undervisningen. Afsnittet om studieparathed revideres og der indsættes et 
selvstændigt afsnit om frivillighed. Det reviderede forslag til kontrakt fremsendes til bestyrelsen inden  
efterårsferien.  
Formanden har afhandlet den gamle kontrakt med rektor, og der er enighed om, at kontrakten er opfyldt  
med samlet 90 %. Denne % udmøntes ligeledes for vicerektor og de 4 pædagogiske ledere, hvis kontrakter 
følger rektors. 
 
Ad 8) Næste møde er 17.december, kl. 17.00- med 3 retter mad. 
 
Ref. 14.september 2012 
 
Kirsten Cornelius 
 
 
 


