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

d. 14. januar 2013 kl. 17.00: 

Til stede : Henrik Toft Jensen, Marina Willems, Frank Stjerne, Morten Østergård Jensen 
                   Lars Rasmussen, Jens Ole Gaardsted, Nanna Kjær Christensen, Alberte Bang, 
                   Helle Buhr Pedersen, Steen Pedersen og Kirsten Cornelius. 
 

Dagsorden:  

1) Godkendelse af referat fra 12. september 2012 

2) Regnskabsopfølgning 3. kvartal 2012 og budget 2013 samt revisionsprotokollat  HB 

3) Kapacitet 2013 ff  CO/SP 

4) Bestyrelsens forretningsorden  CO 

5) Orientering om -      Følger af nye rygeregler  CO 

- Status halbyggeri  HTJ 

- UU portal  CO 

- Nyt fra elevrådet  (Nanna) 

6) Møder i 2013 

7) Ferieplan og  evt.  

 

Ad 1) Referatet blev godkendt. 

 

Ad 2) Helle Buhr gennemgik det udsendte materiale for regnskabsopfølgning for 3. kvartal og 

budgetforslag for 2013 og besvarede spørgsmål fra bestyrelsen bl.a. om årsager til forskelle i 

elevtal og om IT indkøb. Der blev ligeledes spurgt ind til og argumenteret for straksafskrivninger 

på IT og møbler. Herefter blev regnskabsopfølgningen taget til efterretning, og budgetforslaget 

godkendt under forudsætning af kapacitetsfastsættelsen i næste punkt og tilstrækkelig søgning til 

Falkonergården I 2013. Fremover skal det fremgå, at bestyrelsen er orienteret og har godkendt 

ændringer i budgettet. 

Helle Buhr gennemgik herefter revisionsprotokollatet mhp. revisorens bemærkninger. Bestyrelsen 

tog bemærkningerne til efterretning og underskrev efterfølgende protokollatet. 

 

Ad 3) På baggrund af Steen Pedersens tal og de øvrige fremsendte papirer vedrørende kapacitet i 

Region Hovedstaden drøftede bestyrelsen de muligheder, der er for tilpasning - specielt i 2013-14, 

når der samtidig skal bygges. Bestyrelsen var enig i oplægget fra ledelsen om, at Falkonergården i 

2013 ikke optager en 2-årig HF klasse, såfremt søgningen til STX og Team DK gør, at der uden 

vanskeligheder kan oprettes tre 4-årige TD klasser og en 3-årig HF samt syv STX klasser. I 

beslutningen indgik såvel lokale som regionale argumenter, muligheder for at anbringe elever på 

andre institutioner og muligheder for oprettelse af valghold for HF’erne. 

 

Ad 4) Bestyrelsens forretningsorden er fra 2007, og det blev besluttet, at der skal udarbejdes et  

forslag til en ny. Forslaget skal fremsendes til formanden og udsendes til bestyrelsen senest 1 uge 



før næste møde. 

 

Ad 5) Co redegjorde for stadige problemer og sammenstød mellem naboer og elever, fordi de nye 

rygeregler betyder, at der ikke må ryges på skolens grund og 30 m fra matriklen. Alle er enige om, 

at vi ønsker det bedste forhold til naboerne. Eleverne påpegede, at naboerne undertiden var 

temmelig aggressive. Frederiksberg Kommune er orienteret ligesom politiet, og der håbes på 

konstruktive løsninger. 

 

Formanden redegjorde for status for halbyggeriet, hvor der pt. er travlhed med at få de tekniske 

detaljer på plads. Specielt er der en række drøftelser om opvarmning, lys- og lydforhold og 

indeklima, som skal på plads. Det forventes, at planerne er klare til endelig godkendelse d. 8. 

februar. 

Der vil først officielt fremkomme forslag til placering af nye klasseværelser, når byggeriet er gået i 

gang. Der vil blive arbejdet på flere fronter for at fremskynde Frederiksberg Kommunes 

sagsbehandling. 

 

Falkonergården har holdt sig uden for et samarbejde om en stor (og dyr) vejledningsportal for 

regionen. Bestyrelsen bakkede op om beslutningen. 

 

Elevrådet fremlagde en række projekter, som de er i gang med: bl.a. indsamling af flasker for at få 

et nyt fodboldbord, spar på papiret - kampagne, frivillige hjælpere i lektiecafeen og fortalte om det 

forestående valg af ny formand og planer for Bazardag. 

 

Ad 6) Følgende møder blev vedtaget:  

4. april 2013 kl. 17.00 

13. juni 2013 kl. 17.00 

17. september 2013 kl. 17.00 

10. december 2013 kl. 17.00. 

 

Ad 7) Forslag til ferieplan blev fremlagt og vedtaget. 

Ref. 20.1. 2013 

Kirsten Cornelius 

                                                                  


