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

torsdag d. 31.marts 2016 

Til stede: Henrik Toft Jensen, Frank Stjerne, Trine Holst Veicherts, Maren Pilgaard, Marie Louise Bille Brix-

Andersen, Birk Grave, Sarah Sofie Selvik, Jacob Ziska, Hanne Funch Bro-Jørgensen, Steen Pedersen og 

Kirsten Cornelius. 

Simon Høgenhav fra PWC var til stede under punkt 3 og Mette Prip Bonne var til stede under punkt 5. 

Afbud: Morten Østergaard.  

Dagsorden: 
1. Præsentation af nye medlemmer 
2. Godkendelse af referat fra 15.12.2015 
3. Regnskab 2015. Revisionsprotokollat og regnskab (PWC) 
4. Revideret langtidsbudget (HF) 
5. Byggeri. Økonomi og tidsplan (CO) 
6. Orientering om søgetal (CO) 
7. Nyt fra elevrådet 
8. Nyt fra pædagogisk råd 
9. Evt. 
 
Ad 1)  Formanden bød velkommen til Frank Stjerne, der er (gen)indtrådt i skolebestyrelsen i stedet for  
Laura Lindahl og til Birk Grave og Sarah Sofie Selvik, der er nyvalgte elevrepræsentanter. 
 
Ad 2)  Referatet fra 15.12.15 blev godkendt. 
 
Ad 3)  Simon Høgenhav fra PWC gennemgik årsrapport og revisionsprotokollat. Resultatopgørelsen viser et 
fornuftigt resultat, og der er blank revisorpåtegning og gensidigt tilfredsstillende samarbejde med 
regnskabsmedarbejderne på Falkonergården og PWC. Der er to bemærkninger, som er gentagelser fra 
tidligere år vedrørende funktionsadskillelse og lønsystemet samt bemærkninger vedrørende tilsynssager fra 
styrelsen for kvalitet og undervisning vedrørende manglende overholdelse af klasseloftet for 1 g stx og 
fejloptagelse af elever til 3årige HF, som begge har medført krav om tilbagebetaling af tilskud. 
Bestyrelsen godkendte og underskrev på denne baggrund regnskab og revisionsprotokollat. 
Efterfølgende gennemgik Hanne Funch regnskabet og forklarede de fremkomne afvigelser fra oprindeligt 
og revideret budget. Grundet den store søgning blev der i sommeren 2015 oprettet en ekstra Team DK- 
klasse, og dette er et vigtigt parameter, mens det samtidig kan konstateres, at de nye optagelsesregler med 
afstandskriterier for den generelle optagelse på Falkonergården for første gang har betydet frafald, der ikke 
umiddelbart kan afhjælpes, da elever på ventelisten har andre studieretningsønsker.  
 
Ad 4) Hanne Funch gennemgik og svarede på spørgsmål til nyt langtidsbudget, der omfatter forventede 
udgifter til nyt byggeri. Bestyrelsen godkendte på dette grundlag budgettet. 
 
Ad 5) Mette Prip Bonné fra Rønnow Arkitekter gennemgik og besvarede spørgsmål vedrørende byggeri af 
ny klassefløj. Tidsplanen blev drøftet indgående. Det er meget ønskeligt, at byggeriet står færdig senest 
midt september 2017, men det må ikke betyde øgede udgifter. Spørgsmål om solceller og vedligeholdelse 
af disse skal afklares. Mette sender billeder og eksempler på brug af tagsten og lyseffekt i murværket. Store 
teknikrum grundet krav til ventilation. Der blev ligeledes spurgt ind til studievejledningsfaciliteter, 



elevopholdsrum og det fremlagte budget. Efterfølgende vedtog bestyrelsen at igangsætte byggeriet - dog 
under forudsætning af, at buddene ikke bliver for høje. 
 
Ad 6) Rektor redegjorde for det høje antal ansøgere til Falkonergården, der igen betyder, at mange 
ansøgere må henvises til andre skoler, og at Falkonergården samtidig har problemer med at tilfredsstille de 
ansøgere, der kommer ind, fordi studieretningsvalgene pt ikke ”passer” til dannelse af hele klasser og en 
del derfor vil blive skuffede. Der må derfor forventes uhensigtsmæssigt frafald og tilsvarende nye elever, 
der efterfølgende indmeldes, hvilket ikke er optimalt for hverken klassedannelse, klassens sociale miljø og 
faglige udvikling. Det er i år markant, at der er mange ansøgere i København og på Frederiksberg, mens der 
er for få på vestegnen.   
 
 Ad 7) Birk redegjorde for elevrådsinitiativ omkring misbrug og festkultur. Der er igangsat projekt med 
Frederiksberg Kommune, og der er planer om at inddrage AT-projekter i bestræbelserne på at undgå 
misbrug af lattergas mv, og nye festregler med klare formuleringer om konsekvens iværksættes. 
 
Ad 8) Marie Louise Brix og Maren Pilgaard redegjorde for nyorganisering af studierejser, så der bliver mere 
ro på efterårssemestret i 3.g. og sammenhæng med AT. Lærerne er trygge ved, at der ikke som på andre 
skoler er varslet fyringer eller drastiske nedskæringer, selv om der også skal spares på Falkonergården. 
 

Ad 9) Ikke noget til eventuelt. 

Ref.1.4.2016 

Kirsten Cornelius 


