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

Tirsdag d. 15. december 2015 kl. 17.00 på rektors kontor: 

Til stede: Henrik Toft Jensen, Morten Østergård, Jacob Ziska, Fie Selvik, Maren Pilgaard, Marie Louise Brix-Andersen,  
  Hanne Funch Bro-Jørgensen, Steen Pedersen og Kirsten Cornelius       

    

Dagsorden: 

       1. Godkendelse af referat fra mødet d.29.september 2015 
                         a) Brev fra ministeriet 
  2. Forventet regnskab 2015 og budget 2016 
   a) Benchmark 
  3. Kapacitet og udbud af studieretninger 2016-17 
  4. Byggeri: status for byggeri af ny klassefløj 
   Finansiering af byggeri af ny klassefløj   
  5. Nyt fra elevrådet 
  6. Nyt fra pædagogisk råd 
  7. Ændring af ordenregler 
  8. Ferieplan 2016-17 
  9.  Mødeplan for 2016 
  10. Evt.     
 
    Ad 1)  Referatet blev godkendt. 
      Ad a) Brev fra ministeriet om påtænkt tilbagebetaling af takt for 17 HF-elever for skoleåret 2014-15. 
               
  Rektor orienterede i forlængelse af tidligere redegørelse for sagen, der bl.a. omfatter optagelse af elever fra den kongelige ballet. 

Der søges nu om forsøg med denne optagelse. Bestyrelsen godkendte endvidere, at der udbedes navne på de elever fra stx, som 
ministeriet hævder, er optaget på forkert baggrund.          
 

   Ad 2)   Regnskabschefen gennemgik det forventede regnskab og budget for 2016 og overslag for de følgende år. De udmeldte besparelser 
betyder, at der er underskud på driften fra 2018, hvilket i værste fald kan betyde afskedigelser, og det er nødvendigt allerede nu at se 

               på , hvor der kan spares  – ikke mindst i lyset af nedenstående byggeprojekt. 
 
  Ad a) Benchmark blev gennemgået - enighed om at skolen ligger pænt på alle parametre. 
 
   Ad 3)  Det forventes, at der kommer en justering af stx fra sommeren 2017 og derfor godkendte bestyrelsen, at skolen udbyder de samme 
  studieretninger på stx og indskrænker udbuddet til Team DK-elever. Da det er usikkert, hvilken rolle HF får efter reformen og om de 
  skærpede regler for skolens optagelse af HF-elever får indflydelse på klassedannelsen samt ønske om at imødekomme flere ansøgere  
              til stx godkendte bestyrelsen indberetning af kapacitet på 8 stx klasser og 4 TD-klasser hvoraf 1 3årig  HF. 
 
  Ad 4)  Formanden redegjorde for byggeplanerne, der pt afventer endelig godkendelse fra Frederiksberg Kommune. Projektet er dyrere end 
             forventet og det kan blive nødvendigt at reducere med 1 etage. Bestyrelsen hører og forstår lærer- og elevønsker om plads til elev- 
  ophold, store klasseværelser mm. Disse ønsker opfyldes bedst ved at bibeholde forslaget om 3 etager, men kræver ud over kommunal 
  godkendelse også at økonomien kan holde. 
  Steen Pedersen gennemgik herefter forslaget om finansiering via en 3- deling af lån. Dette forslag er indarbejdet i det fremlagte budget 
  Og blev godkendt af bestyrelsen. 
 
 Ad 5)   Jacob fortalte om succes med OD, hvor skolen har indsamlet 240.000 kr. som en af de bedste skoler i landet, men også med problemer 

under deltagelse i OD weekend. Elevrådet deltog sammen med mange elever og lærere i demonstration mod besparelser på gymnasie-
området. Der skal være nyvalg til elevformandsposten til januar, og hele 6 kandidater har stillet op. 
 

Ad 6)   Maren Pilgaard og Marie Louise Brix-Andersen redegjorde med udgangspunkt i dagsorden fra pædagogisk rådsmøde for resultater fra 
Professional Kapitalundersøgelsen og for lærernes arbejde med supervision og kollegial sparring og planer i forbindelse med synlig 
læring.  

 
Ad 7)   De foreslåede ændringer af ordensreglerne omfattede systematiske sanktioner i forhold til snyd og blev godkendt af bestyrelsen. 
 
Ad 8)   Forslaget til ferieplan for 2016-17 blev ligeledes godkendt. 
 
Ad 9)  Følgende møder blev planlagt til 2016: 31.marts, 14.juni, 26.september og 15.december. Alle kl. 17.00 på rektors kontor. 
 
Ad 10)   Spanskunderviser havde klaget til bestyrelsen over ikke at blive ansat. Bestyrelsen besluttede, at det ikke er deres opgave at ansætte 

lærere og overlod sagen til rektor. 
          Christina Teller og Falkonergården er indstillet til Team Danmarks pris for talentudvikling der uddeles ved TV Show i Herning til januar. 
  Rektor takkede bestyrelsen for godt samarbejde i 2015. 
 
 
Referat 16. dec. 2016 Kirsten Cornelius   


