
Referat fra Bestyrelsesmøde Falkonergården Gymnasium og HF  
Tirsdag d.15. september 2020 - kl. 17.00 Lærerværelset 
Tilstede: Frank Stjerne, Lise Ammitzbøll la Cour, Jens Laulund, Maren Pilgaard, Bo Jørgensen, Nikolaj Bjørn 
Laugesen, Asgar Loke Seidel, Marianne Munch Svendsen, Steen Pedersen, Hanne Funch Linnet, og Jinnie 
Rodholt.  
Afbud: Henrik Toft Jensen (deltog på medhør) 

 
1. Godkendelse af referat fra mødet 16/6-20 (bilag 1)  

2. Godkendelse af dagsordenen 

3. Regnskabsopfølgning og forventet resultat, herunder fremtidige investeringer, budget, lån m.m. (bilag 

2a, 2b, 2c) v/Hanne  

4. Orientering om kommende krav til en finansiel strategi på skolerne v/SP? 

5. Godkendelse af ny regnskabsinstruks på Falkonergården (bilag 3) v/Hanne 

6. Status indsatsområder 2019-20 og 2020-21 (bilag 4) v/MS 

7. Udbud af studieretninger i skoleåret 2021/2022 og forventet indmeldt kapacitet (bilag uddeles på mødet) 

v/SP    

8. Forslag til ferieplan for elever 2021-2022 (bilag 5) v/MS  

9. Status byggeri, herunder vinduer, skolegård osv. v/MS    

10. Strategiseminar i december v/MS 

11. Status Valby-projektet – MS orienterer 

12. Nyt medlem af bestyrelsen på Falkonergårdens Gymnasium og HF-–repræsentant for erhvervslivet, samt 

særlig indsigt i eliteidrætsområdet 

13. Nyt fra TAP/lærere   

14. Nyt fra elevrådet  

15. Evt.  

 
Ad 1) Referatet blev godkendt  
 
Ad 2) Dagsordenen blev godkendt 
 
Ad 3) Hanne gennemgik estimatet for 2020. Reguleringen skyldes flere ting bl.a. overtagelse af 
Johannesskolens gymnasieelever pga. lukning, færre efteruddannelsesaktiviteter, ekstra rengøring pga. 
corona, styrkende vejledningmidler, ny dyrere regnskabsmedarbejder (periode med overlap og på fuld tid), 
ny pedel, færre ekskursioner, ingen studierejser og færre eksaminer. 
Pga. den nye ferielov skal der hensættes 1,7 mio.kr. til sommer 2021. Dette er en engangssum og skal ikke 
hensættes hvert år – kun i 2020. 
Forventet overskud i 2020 er på 300.000 kr., det skal dog tilføjes, at vi har fået en tilbagemelding om, at vi 
får ca. 300.ooo fra censorbanken, så vi forventer overskud på ca. 600.000 kr. Der var enighed om, at der i 
2021 budgetteres med en fremskrivning af regnskabet uden at tage hensyn til corona, da det ikke vides, 
hvordan det bliver. 
 
Ad 4) Det bliver et krav fra UVM, at vi skal have en finansiel strategi pr. 1/1-2021. Vi afventer oplæg fra 
Danske Gymnasier, og det sættes på bestyrelsesmødet i december. 
 
Ad 5) Hanne havde markeret ændringerne. Den væsentligste er Aqoola, som er vores nye 
fakturahåndteringssystem. Regnskabsinstruksen blev godkendt. 
 
Ad 6) Marianne fortalte, at mange af indsatsområderne overføres til næste år pga. corona. 



Det er et krav, at vi får et kvalitetssikringssystem, som skal være beskrevet på vores hjemmeside. Det som 
er centralt at fremhæve er Falkonergårdens særlige fokusområder. Oplægget skal på PR-møde i oktober 
med formel godkendelse på decembermødet.  
Henrik vil gerne have, at lærerne taler om dannelse i bred forstand. 
 
Marianne svarede, at lærerne er meget bevidste om fagligheden som vigtigt element i elevernes dannelse.  
Der er et særligt fokusområde på sprog, eftersom elever ikke vælger disse studieretninger og ejheller 
fagene på højt niveau. Marianne fortalte, at tyskholdene er blevet niveau-opdelt, hvilket ikke er politisk 
korrekt, men fungerer godt. Elevrådsrepræsentanterne er tilfredse med niveauopdelingen, da de får mere 
ud af undervisningen. 
 
Ad 7) Steen fortalte, at studieretningsudbuddet skal indberettes til UVM i løbet af oktober/november, og 
derfor drøftes det på dette bestyrelsesmøde. , Udbuddet vil for STX være:  SP A-EN A, TY A-EN A, FR A-EN A, 
SA A -EN A (en med udveksling og en uden), SA A – MA A, MA A-Fy B-Ke B, BI A-Ke B- Id B, Biotek A-Ma A-Fy 
B. Geovidenskab tilbydes også i år, men hvis vi som tidligere år ikke får nok tilmeldte, var der flertal for, at 
den ikke bliver tilbudt næste år. Det vil være nødvendigt at skabe en større basis af naturvidenskabelige 
elever på Falko, som ønsker MA A/Fy B eller Kemi B, da det er fra denne gruppe, vi skal hente elever til geo-
science og bioteknologi. 
Vi har genansøgt om studieretningen med Idræt på B-niveau, men afventer svar. 
 
Ad 8) Ferieplanen blev godkendt. 
 
Ad 9) MS fortalte, at håndværkerne er færdige med udskiftningen til nye vinduer med solafskærmning mod 
gården og reparation og maling af vinduerne ud med facaden. I forbindelse med 1-års eftersynet er det 
desværre tydeligt at standen på de gamle vinduer er så dårlig, at de sandsynligvis må renoveres/udskiftes 
om 3-5 år, hvilket vi ikke er blevet rådgivet om, så vores driftschef og MS er ved at undersøge om der er 
mulighed for klage over dårlig rådgivning. 
Gårdprojektet forventes færdigt inden jul, eleverne er meget glade for de tiltag, der allerede er i gang f.eks. 
bordfodboldbord, bordtennisborde, gynge m.m. De to tårne er bestilt, og vi prøver at rykke for, om de kan 
være på plads inden jul. 
 
Ad 10) 15. december 2020 kl. 12 – 17 er der strategiseminar for bestyrelsen, efterfulgt af bestyrelsesmøde 
kl. 17-20. Powerpoints fra foredraget af Rasmus Meyer rundsendes sammen med dette referat. Tilligemed 
artiklerne ”Pejlemærker” og ”Uddannelse skaber samfund”. Artikelserien om dannelse fra Kristelig Dagblad 
sendes også med. 
 
Ad 11) MS fortalte lidt om forhistorien om projektet, som har ligget stille pga. manglende politisk vilje. Den 
oprindelige Idémager har valgt at gå udenom det samlede projekt , og er gået videre med projektet 
sammen med Københavns Åbne Gymnasium med støtte fra Team Copenhagen, så de nu har 
sportselever/sportscollege for basket og håndbold. 
Der var enighed om, at vi trækker os fra projektet, da der ikke er perspektiv i det for os, men MS følger 
udviklingen. 
 
Ad 12) Jens Laulund præsenterede sig selv. 
 

Ad 13) Maren orienterede kort om, hvordan det går på Falko fra et lærerperspektiv: Pædagogisk 
Udvalg har stået for 2 lærertemadage om dannelse, som der arbejdes videre med på såvel 
elevdagen som til skolebestyrelsens seminar i december; Sprit, sprøjt, start-kampagnen og 
ensretningen på  Falkos gange som led i Corona-forebyggelse; om grundforløb, studieretningsdage 



og øvrige tiltag med den nye reform virker til nu at være godt indarbejdet for os alle på Falko, hvor 
kun mindre justeringer måske på sigt vil være et issue.  
 
Ad 14) Nikolai fortalte, at der havde været 50% for og imod rygestoppet. Eleverne savner fester og 
caféaftner, som er aflyst pga. corona, men holder ud. Eleverne var imod de såkaldte coronavagter, elever 
som skulle sikre, at andre elever overholdt coronarestriktionerne på skolen. Elevrådet har haft kontakt med 
DGS, som gav dem gode og brugbare ideer. 
 
Ad 15) Der var intet til eventuelt. 
 
Referent Jinnie Rodholt 
 


