
 

 

 

Bilag 1 

 
Referat Bestyrelsesmøde på Falkonergårdens Gymnasium og HF 

 
 
Møde den 14/6-2022 kl. 17.00 
 
Til stede: Henrik Toft Jensen, Frank Stjerne, Lise Ammitzbøll La Cour, Freja Fokdal, Thomas Parente, Jakob Jensen, Bo 

Jørgensen, Iben Schouby 2.E, Rasmus H. Snejbjerg 2.C, Linnea Mejer Hansen, Anne Haase, Steen Pedersen og Marianne 

Munch Svendsen 

Fraværende: Ingen  
 
 

1. Godkendelse af referat (bilag 1) og dagsorden  
 

Både referat og dagsorden er godkendt. 

 

2 Velkomst til nye elevrådsrepræsentanter og ny lærerrepræsentant 
 

Der bydes velkommen til Iben og Rasmus som er nye elevrepræsentanter og Thomas Parente som er ny 

lærerrepræsentant.  

 

2a)  

Der skal vælges formand og næstformand for den næste periode. Nuværende formand og næstformand bliver genvalgt 

af en enig bestyrelse.  

 

3 Velkomst til ny, ekstra ekstern repræsentant i bestyrelsen (profil med eliteidræt) 
 

Der kan/skal udvælges 2 repræsentanter til bestyrelsen. Der er forslag om Frank Stjerne og Jacob Jensen.  

Frank Stjerne kommer fra erhvervslivet og Jacob Jensen kommer med en baggrund indenfor eliteidræt. Bestyrelsen 

godkender begge. Der bydes velkommen til de nye medlemmer. 

 

4 Underskrift af de nye vedtægter med den udvidede bestyrelse – vedtaget på sidste møde (bilag 2) 
 

Der kommenteres på vedtægterne at der står ”der ønskes” i stedet for at der evt. står ”der bør”. Dette har tidligere 

været oppe på et bestyrelsesmøde og formuleringen fastholdes indtil videre.  

Vedtægterne underskrives af medlemmerne.  

 

 

 



 

 

 

5 Økonomi (status budget og regnskab (bilag 3) herunder låneportefølje i lyset af de seneste rentestigninger v/ 
Anne (Bilag 4) 

 

Anne gennemgik regnskabsposterne fra bilaget, og her skulle der især ligges mærke til, at regnskabet blandt andet 

afviger, da de manglende computere nu er kommet hjem efter at være bestilt i 2021. 

 

Der er søgt og modtaget refusioner for Corona sygdom og derfor ser det bedre ud, end forventet da vi har været gode til 

at få søgt om tilskuddet fra 1. sygedag. 

 

Ejendomsdrift er der et merforbrug pga. priserne og dette forventer vi fortsætter pga. de stigende energipriser. 

 

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til dette punkt og bestyrelsen synes det ser tilfredsstillende ud. 

 

Gælds portefølje. Gælden er på 48 millioner og Anne gennemgik konsekvenserne ved at omlægge de variable lån til 

fastforrentet lån, dette blev behandlet af bestyrelsen. Der var flertal for at vi skulle vente.  

 

Det bliver noteret, at vi følger udviklingen og holder øje, samt tager det op igen på næste møde. Sker der dog noget 

akut, så bliver bestyrelsen kontaktet. 

 

6 Status sygefravær v/MS (bilag 5 + 6) 
 

Marianne gennemgik sygefraværet og her oplyses det, at næsten alle lærer, har været sygemeldt med Corona, hvilket 

giver et højere fravær end tidligere. Derudover har administrationen været opmærksomme på undervisnings frie 

perioder, da man også her har, kunne få Corona tilskud fra første dag, hvis man var syg i denne periode.  

 

I tallene indgår også, at nogle af lærerne har haft længere sygdomsforløb pga. fx operationer, og SP følger op og oplyser, 

at det ikke kan sammenlignes med tidligere år, da flere har været hjemme. Nogle lærere har kunne undervise 

hjemmefra og været væk fra skolen pga. karantæne i forhold til gældende Corona regler. 

 

Der bliver spurgt til elevernes fravær, og her er det samme billede, at Corona har spillet en rolle, men ellers ikke noget 

som kræver mere opmærksomhed. 

 

7 Status elevoptag, herunder klagesager ifm. optag v/MS og SP (bilag 7) 
 

Steen gennemgik reglerne omkring fordeling.  

I år er det afstand som er gældende. Det som er anderledes i år er, at flere gymnasier helt var lukkede for optag.  

Pga. de lukkede gymnasier er Falkonergården og andre gymnasier blevet spurgt, om kapaciteten kunne ændres, så vi 

kunne have flere klasser. Falkonergården kan ikke ændre på kapaciteten, dog kunne den tekniske kapacitet ændres med 

4 elever.  

 

Efter fordelingen var der dog 4 ansøgere på STX, hvis afstand til skolen var målt forkert og en ansøger, hvor de havde 

målt på vejen i stedet for fortov. Dette var en fejl i fordelingsudvalgets måling, og derfor har disse ansøgere fået 

medhold i deres klager og blevet tilbudt en plads. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

På STX er vi pt. overbooket med +20 i forhold til klasseloft, hvorimod TD-ansøgerne passer fint i forhold til kapacitet.  

Det kan ændre sig i løbet af grundforløbet som afsluttes til november. 

 

Der er ingen ventelister, da dette er nedlagt fra politisk side og vi forventer ikke, at der kommer ledige pladser på denne 

side af sommerferien. 

 

Pga. volumen, så kræver de ekstra elever, at der skal laves et ekstra grundforløbshold.  

 

Der blev spurgt til, hvorfor nogle skoler var lukket for optag, hvilket blev besvaret med, at det var for at tage forskud på, 

at fordelingen helst skulle blive anderledes på de skoler og for at give dem en bedre start på den nye fordeling af elever 

fra 23/24. 

 

Grænsen på 28 elever er sat fra ministeriet for at kunne opretholde kvaliteten. Vi håber ikke, at der til november bliver 

30 elever i hver klasse. 

 

8 Herlufsholm-sagen – er der behov for at ændre i vores procedurer m.m. i forhold til bestyrelsens kendskab til 
trivsel m.m. på Falkonergården? 

 

Henrik oplyser, at det er bestyrelsens rolle at følge med, men det er ledelsen, lærer og elever som styrer skolen i det 

daglige og her skal bestyrelsen ikke blande sig. Det er dog klart en bestyrelses ansvar at følge med og skride ind, hvis 

noget er galt, og der skulle opstå situationer, hvor det kræves en indblanding.  

Der følges med i APV, trivselsmåling mm., men derfor skal vi stadig være opmærksomme på, at sådanne målinger ikke 

kan vise alt, og der kan være situationer som elever ikke fortælle om.  

Lise pointeret Herlufsholm jo havde handlet selv og de dermed brugte deres lukkede rum/interne regler og ikke brugte 

det offentlige rum/ myndigheder, som de burde i sådanne sager.   

Det vigtigste er, at man handler på de sager der måtte opstå og så skal der orienteres til bestyrelsen. Proceduren er 

allerede, at formanden får besked og man kunne i fremtiden overveje om alle medlemmer af bestyrelsen skal have 

besked.  

Steen spurgte til muligheden omkring whistleblowerordningen til eleverne? Måske de også skal have denne mulighed 

for at melde ind anonymt.  

Der blev spurgt til om eleverne i dag vidste, hvor de skal gå hen med deres problematikker, hvis der opstår episoder. 

Dette mente elevrepræsentanter, at de gjorde. 

Der blev stillet spørgsmål til, om Herlufsholmssagen kunne give anledning til, at man skulle stille andre spørgsmål i 

målingerne. Her kunne Marianne berette, at trivselsspørgsmålene er de samme på alle skoler og de er fastlagt af UVM. 

Der bliver i dag efter udfyldelse af målinger fulgt op både i klasserne, elevrådet, PR og bestyrelsen og denne procedure 

fortsættes. Ledelsen sikrer en høj svarprocent, ved at være tilstede i alle klasser under besvarelsen. 

 

 

 



 

 

 

9 Status Vinduer og udskiftning af glas v/MS  
 

Vinduerne blev udskiftet for ca. 2 år siden, og i den forbindelse var bevaring af det ydre vigtigt. Det kostede ca. 8 mil. 

Der skete en del fejl i udskiftningen fra Håndværkernes side, og dette kan på længere sigt komme til at koste en del.  

 

På A fløjens vinduer skulle der solfilter på ruderne, som så desværre blev sat forkert på. Dvs. at filteret holder på varmen 

i stedet for, at holde den ude. Alle vinduerne i A-fløjen skal udskiftes og Claes vores pedel har kontakt til entreprenøren 

omkring en plan. Der følges løbende op. 

 

10  Ansættelser for det kommende skoleår og afsked v/SP 
 

Steen oplyser, at det er et fredeligt år og der er 3 årsvikarer/undervisere som stopper, da timeantallet ikke kunne gå op.  

De sidste huller/ansættelser i teamfagfordelingen er blevet lukket i denne uge og hvis det hele ser ud til, at falde på 

plads inden sommerferien.    

11  Ansøgning om lokal studieretning (Samf A, Mat A, Informatik B) (bilag 8 – gen-ansøgt) 
 

Der er søgt og en ny lokal studieretning igen og afventer svar på ansøgningen, som er indsendt i april måned.  

 

Ansøgningen er magen til den, som blev fremsendt sidste år, men hvor projektet blev udskudt. Vi har tilføjet på hvilken 

måde denne studieretning spiller sammen med digitale indsatser på lokale skoler i nærområdet.  

 

Da det er en lokal studieretning med optag udenom fordelingsreglerne, så kan det måske blive svært at få tilladelse til 

dette, da vi allerede har særregler for vores TD-elever.  

 

Vi afventer at få svar på ansøgningen i august 2022 

 

12  Aftale om justeret elevfordeling – seneste opdatering ved MS og SP  
 

Elevfordelingsreglerne er nu justeret, da de er gået væk fra lodtrækning, og nu skal det være kortest transporttid, som 

er gældende. 

 

Radikale Venstre krævede, at lodtrækningskriteriet skulle væk, og de så også gerne, at alle skulle kunne komme på deres 

nærmeste gymnasium. Dette kan ikke lykkes hos os da vi pt. Allerede har over 100 elever som ikke kommer ind.  

 

Alle kan ikke få deres 1. prioritet som det ser ud nu. Vi mangler den praktiske udførelse, og TD-kriterierne om den 

sociale fordeling er endnu ikke afgjort. 

 

Reglerne blev kort gennemgået, da der var nye medlemmer i bestyrelsen. Her er det især TD-eleverne, som er 

interessante da 40 % af vores elever er TD elitesportselever.  

 

Lige nu kan TD-elever optages med forrang og vi ved endnu ikke helt, hvordan de vil gøre fremover i forhold til dette. De 

har oplyst os, at de er opmærksomme på problematikken. Vi afventer bekendtgørelsen før vi ved mere.  

 



 

 

 

Jacob har gravet lidt i problemstillingen før mødet og han tror ikke det er noget, som der er taget endelig stilling til. Han 

oplyser, at vi nok skal forsøge at præge det, vi kan i forhold til bekendtgørelsen. Her kunne der tages fat i embedsmænd 

og ordførere. MS fremsender et brev primo august til undervisningsministeren, forligskredsen og de 

uddannelsespolitiske ordførere i børne og undervisningsudvalget. 

 

Freja vil kontakte sin ordfører omkring det og Marianne vil forsøge at høre ind til det via departementschefen, som skal 

til et andet arrangement på skolen.  

 

13 Nyt fra TAP/Lærere/elevrådet 
 

Der var ikke nogen tilbagemeldinger fra elevrådet og lærer/TAP-gruppen. Det skyldes delvist, at der var nye personer på 

posterne, og at de først var blevet udpeget medio maj ved eksamensperiodens start og derfor ikke har været i kontakt 

med baglandet. 

 

14  Mødedatoer næste skoleår – er der behov for at udvide mødet i september ift. TD – eller afventer vi 
elevfordelingen?  
Tirsdag den 13. september 2022, kl. 17.00 
Tirsdag den 13. december 2022, kl. 17.00 
Tirsdag den 21. marts 2023, kl. 17.00 

Mødet bliver ikke udvidet til september, men kort orientering omkring TD vil foregå på det møde til september.  

Jacob er ude hele december, da han er direktør for DBU og der er VM i Qatar, men måske kan han være med via teams 

og datoerne er derfor godkendt.  

15  Evt.  
  

Der var ingen punkter under evt., men en præsentationsrunde blev forslået og gennemført.   

 


