
Referat fra møde i skolebestyrelsen på Falkonergården tirsdag d.17. september 2013: 

 

Til stede: Henrik Toft Jensen, Frank Stjerne, Lars Rasmussen, Jens Ole Gaardsted, August Bang (til punkt 1, 2 

+ 5), Trine Veicherts (til punkt 1-6), Helle Buhr Pedersen (punkt 1-3 + 5), Steen Pedersen (ej til stede pkt. 7) 

og Kirsten Cornelius (ej til stede pkt. 7). 

Afbud: Morten Østergård Jensen og Miranda Døving Beck. 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af referat fra mødet d. 20.juni. 
2) Regnskabsopfølgning 2.kvt. herunder revisorerklæring om klassekvotienter. 
3) Halbyggeri a) status. B) oplæg om finansiering. 
4) Siden sidst a) optagelsesregler og profil b) skolestart og samarbejde med Frederiksberg Kommune. 
5) Nyt fra elevrådet. 
6) Orientering om kommende aktiviteter. 
7) Resultatlønskontrakt(er) a) afhandling 2012-13 b) forslag til ny kontrakt 2013-14. 
8) Evt.  
 
Ad 1) Referatet blev godkendt. 
Ad 2) Helle Buhr gennemgik de udsendte papirer vedrørende regnskabsopfølgning og forklarede afvigelser 
fra det oprindelige budget. Ændringer skyldes dels, at regninger/udbetalinger er sket tidligere (eller senere) 
end forventet og dels følgerne af OK13. Samtidig orienterede Helle om de nyeste besparelser, der bl.a. 
betyder indtægtsnedgang på mellem 700.000 og 1.100.000 kr. i hvert af de kommende 3 år. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
Bestyrelsen underskrev revisorerklæring om klassekvotienter. 
 
Ad 3) Byggeriet er sendt i udbud til 5 forskellige entreprenører til hovedentreprisen. De 4 havde været til 
information og rundvisning og forventes at fremsende tilbud. Stålentreprisen er udbudt for sig og også her 
havde entreprenørerne været til gennemgang og 2 forventes at byde. 
Bygherrerådgiveren Cristina Jægerup har været usikker på nogle af tegningerne og CO har godkendt, at hun 
om nødvendigt sender dem til ”granskning” hos udenforstående eksperter. 
Licitation foregår tirsdag d. 1. oktober nærmere om tidspunkt følger. 
Skolebestyrelsen besluttede at mødes d. 3. oktober kl. 17.00 for at drøfte og godkende valg af entreprenør. 
Steen Pedersen gennemgik tilbuddene fra hhv. Nordea og Nykredit. Skolebestyrelsen ønsker ”det bedste og 
billigste” og foretrækker at betale afdrag i større grad end nødvendigt i stedet for højere rente og (muligvis) 
større sikkerhed. Varigheden af de forskellige tilbuds bidragssatser mv. skal afklares inden endelig 
beslutning.   
 
Ad 4) a. Med de nye regler for optagelse til stx er afstandskriteriet det altafgørende for optagelse. Det er 
først blevet statueret ved afgørelsen af klagesagerne. På Falkonergården har det hidtil været bestyrelsen, 
der på baggrund af indstilling fra ledelsen og efter høring i pædagogisk råd beslutter, hvilke studieretninger 
vi opretter. Herefter har vi ladet afstandskriteriet gælde, således at alle med nærmeste bopæl til en af de 
studieretninger, der oprettes bliver optaget, men de øvrige flyttes til andre skoler. Såfremt de nye regler 
var implementeres helt, vil det betyde meget forskellige ønsker i samme klasse og mange skift/frafald.  
Bestyrelsen er enige om, at det vil forringe det faglige udbytte og vanskeliggøre det Netwerk-arbejde skolen 
lægger meget vægt på. Der afventes diverse møder med kompromisforslag, og formanden tilbød desuden 



at gå til ministeren. I samme forbindelse blev der drøftet mulighed for at søge om at blive profilskole, da 
dette er en af mulighederne for at imødekomme elevønsker og gavne faglighed og socialintegration, samt 
samarbejde med idrætsfolkeskolerne og idrætsforeningerne, således som vi også har gjort tidligere. 
 
b. Skolestarten har været rigtig god, og det går fremad med Frederiksberg Kommunes forståelse for 
rygeproblemet, men der er ikke forståelse for skolens ønske om at bevare indkørselsmulighed på 
forpladsen. Fremvisningen af byggeprojektet for naboerne fik også afklaret andre spørgsmål. 
 
5) August orienterede om elevrådsarbejdet: der har været stor tilslutning til elevrådskurset og mange 
engagerede nye 1.g. elever. Elevrådet har nedsat kunstudvalg og kantineudvalg og blev opfordret til at 
søge private kunstfonde fx Politiken, hvis der er interesse for at få spændende kunst op på skolen. 
Der er fortsat interesse for flere knager og skabe, og eleverne bakker generelt op om elevrådets kampagne 
med et godt forhold til naboerne. Der planlægges elevråds-weekend i november. 
 
6) Der holdes forældremøde 1. oktober, studierejser i uge 41 og lærerkursus i Gilleleje i nov. (Alle 
kommende aktiviteter kan ses på lectio.dk under falkonergården, hvor månedsplanen kan ses uden log-in). 
 
7) Resultatlønskontrakter. Afsnittet skrives af formanden og indsættes senere. 
 
Der gøres dog opmærksom på, at bestyrelsen først efter aftale med lederen fastlægger indsatsområder og 
mål for lederens indsats, således som det fremgår af det udsendte bilag til punktet: 
Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter af 27. juni 2013 s. 5 4.3: Bestyrelsens opgaver i forbindelse 
med kontrakten.  
 
Husk nyt møde d. 3.oktober kl 17.00!   
Ref: 19. september Kirsten Cornelius 
  


