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

Tirsdag d. 14. juni 2016
Til stede: Henrik Toft Jensen, Morten Østergård, Frank Stjerne, Trine Holst Veicherts, Maren Pilgaard, Marie
Louise Brix-Andersen, Birk Grave, Sarah Sofie Selvik, Hanne Funch Bro-Jørgensen, Steen Pedersen og Kirsten
Cornelius.
Mette Prip og Claus Bay fra Rønnow arkitekter deltog under punkt 2.

Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Godkendelse af referat fra mødet d. 31. marts 2016
Byggesagen: Nu med godkendelse. Orientering ved Mette Prip Bonne´
Budget og byggelån (HF og SP)
Gymnasiereform - konsekvenser for Falkonergården (Co)
Siden sidst: a) elevoptag b) afgang og rekruttering c) kapacitet
Nyt fra elevrådet: Bazardag – planer for næste år (Birk)
Nyt fra pædagogisk råd (LB & MP)
Evt.

Ad 1)
Referatet fra mødet i marts blev godkendt.
Ad 2)
Mette Prip orienterede om den kommende proces, efter at byggetilladelsen nu er i hus.
Det blev konstateret, at buddene vedrørende nedrivning er billigere end forventet, og at der har meldt sig
kompetente ansøgere til at forestå det samlede byggeri. Der er en række krav, der skal opfyldes for
ansøgerne. Buddene skal være afgivet 11. juli, og der skal vælges senest 15. august. Det er billigste bud der samtidig matcher alle de stillede krav - der vinder opgaven.
Med hensyn til tidsplan, er der lidt usikkerhed omkring leverancerne for betonelementer, men der
forventes stadig aflevering af byggeriet i første halvdel af september 2017.
Ad 3)
Bestyrelsen tog budgettet til efterretning og besluttede, at der laves et revideret opfølgende budget til
bestyrelsens næste møde, og at der samtidig skal fremlægges en oversigt over hhv. afskrivning og
forventede renteudgifter for byggeriet.
Steen Pedersen redegjorde for forløb af forhandlinger og tilbud fra 3 långivere og anbefalede på denne
baggrund, at skolen laver aftale med Nykredit med en opdeling, hvor 1/3 er fastforrentet, 1/3 variabelt og
1/3 driftkredit. Det blev besluttet, at Henrik Toft og Frank Stjerne deltager i næste møde med Nykredit.

Ad 4)
Det indgåede forlig om gymnasie- og HF-uddannelsen kan få stor indflydelse på Falkonergården.
Der er nye optagelseskriterier (karakterkrav), færre studieretningsmuligheder på stx og adgang fra 9. klasse
til HF. Samtidig er 10 års arbejde med tværfag (AT) nedlagt. Det anses for positivt, at eleverne skal til
mundtlig eksamen i deres SRP, mens det er usikkert, hvilken betydning det afkortede grundforløb vil have.
Forliget er præget af kompromisser og specielt mht. studieretninger med psykologi, film og TV og idræt vil
det være nødvendigt at opnå dispensation for at kunne udbyde disse i fremtiden. Samtidig kan adgangen
fra 9. klasse til HF og de mere kreative muligheder for pakkeløsninger på denne uddannelse sammen med
de øgede krav om matematik på B-niveau på stx betyde, at der flyttes elever den vej.
Falkonergården har igen i år haft mange ansøgere og har med udbuddet af stx, Team DK og HF mulighed
for at skrue op og ned for kapaciteten. Beliggenheden formodes ligeledes at sikre den fremtidige søgning.
Derimod kan der forventes problemer på vestegnen.
Ad 5)
Der er optaget elever til 12 nye klasser. På nuværende tidspunkt er der 30 i hver klasse, og der kan kun
optages elever fra venteliste, hvis gennemsnittet kommer under 28. I lyset af forliget håbes der på
dispensation for balleteleverne til optagelse på HF. Der er en lektor, der går på pension, og der er ansat en
ny adjunkt ( som i indeværende år har været årsvikar). Der forventes derudover fastansættelse af 2
årsvikarer, når de er helt færdige med deres uddannelse.
Det er rektors vurdering, at bestyrelsen skal drøfte skolens kapacitet indgående i det kommende skoleår,
da der pt. er en del overskydende ansøgere i København og på Frederiksberg.
Ad 6)
Birk fortalte kort om Bazardag med mindre overskud end i 2015, og tvivl om der kan holdes bazar i 2017
grundet byggeriet mv. Elevrådet har evalueret årets arbejde og sætter i det kommende år ekstra fokus på
at gøre rådets arbejde mere synligt for alle elever på Falkonergården bl.a. ved besøg i klasserne mv. Året
har været præget af gode debatter og det vurderes, at der er stigende opmærksomhed om
elevrådsarbejdet bl.a. på grund af reformen. Elevrådet har via udvalgsdeltagelse været med til at sætte
ungdommens folkemøde og pride-deltagelse på dagsordenen for det kommende skoleår og forventer at
Rummelighedsudvalget vil komme med mange andre gode ideer.
Ad 7)
Maren Pilgaard delte dagsordenen for det kommende PR-møde ud og fortalte om IT-udviklingsplanen,
arbejdet med rummelighed og mulighed for at 1. standardkarakter erstattes af en evalueringssamtale.
Eleverne opfordrede til, at lærerne skal bruge IT-eleverne i den daglige undervisning.
Ad 8)
Der var ikke noget til evt., men ny kantinemad til middagen.

Ref. 15. juni 2016 Kirsten Cornelius

