Referat af møde i skolebestyrelsen for Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus
Tirsdag d. 7. oktober 2014

Til stede: Henrik Toft Jensen, Trine Veicherts, Pernille Rødkær Bundgaard, Marie Louise Bille Brix-Andersen,
Lars Berg Andersen, August Bang, Steen Pedersen og Kirsten Cornelius.
Afbud: Morten Østergaard og Miranda Døving Beck.
Dagsorden:
1) Godkendelse af referat fra mødet d. 19. juni 2014.
2) Præsentation af nye medlemmer
3) Regnskabsopfølgning 2.kvt.
4) Byggeri a) Status halbyggeri
b) Nyt byggeri
5) Siden sidst: Skolestart, optagelseskriterier og kapacitet
6) Nyt fra elevrådet
7) Resultatlønskontrakt(er) a) afhandling af kontrakt 2013-14
b) forslag til kontrakt for skoleåret 2014-15
8) Evt.
Ad 1) Referatet blev godkendt.
Ad 2) Præsentationsrunde og formanden bød velkommen til Pernille Rødkær og Marie Louise Brix, der
er nyvalgte medarbejderrepræsentanter, og Lars Berg Andersen, der er barselsvikar for Laura Lindahl.
Ad 3) Steen Pedersen orienterede kort om planer vedrørende ansættelse af ny regnskabschef og gennemgik de foreløbige regnskabstal for første halvår af 2014 og forklarede de udsving, der er i forhold
til budgettet (bl.a. skriftlig censurs indflydelse). Budgettet for 2014 forventes at holde, men det er
vanskeligt på nuværende tidspunkt at afgøre, om de budgettal, der pt foreligger for de kommende
år holder, da det afhænger af finansloven og herunder om, hvordan det forventede sociale taxameter
bliver skruet sammen. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.
Ad 4) a) Status for det igangværende byggeri er, at budgettet for byggeriet stadig forventes at holde, men
at der ikke bliver indvielse d. 3. dec., da Kornerup har meddelt, at alle 22 forsinkelsesdage må inddrages til
færdiggørelse af projektet, så den aftalte aflevering skydes fra 14. nov. til 16. dec.
Indvielsen blev herefter fastlagt til 27. januar kl 13.00 (? ? aftales endeligt efter borgmester mv) og efter
selve indvielsen, er der på opfordring af medarbejderrepræsentanterne et arrangement på lærerværelset,
hvor lærerne kan møde bestyrelsen.
b) Stadsarkitekten har tilkendegivet en positiv indstilling til nedrivning af rektorbolig og efterfølgende
byggeri med længehus mellem idrætshal og fagfløjen. Formanden påpegede, at det vil være meget dyrt at
bygge de to bygninger direkte sammen, og dette skal tages med i vurderingen af det endelige projekt.
Ligeledes skal skolegården medtænkes. Her er der god inspiration at hente i elevforslag fra fremtidsdagen.
Bestyrelsen bemyndigede herefter rektor til at gå videre med projektet og bevilgede et beløb til udarbejdelse af projektforslag. Dette beløb skal – i fald/når projektet realiseres fratrækkes arkitekthonoraret.

Ad 5) Skolestarten er gået fint, selv om (eller fordi) der har måttet tænkes nyt på grund af byggeriet. Der
har været – og er stadig en del søgang, fordi en del elever i år er kommet i en klasse med en anden studieretning, end den de har søgt. Det har specielt været et problem med musik A-eleverne, hvor vi har hjulpet
nogle til at komme over på en anden skole (og vi så samtidig kunne optage ansøgere, der har studieretning,
vi har oprettet), men også biotek-eleverne kan blive et problem, da en del af disse har taget et års orlov og
de øvrige i klassen har biologi med matematik på b-niveau. Forældrene er på forældremødet gjort bekendt
med, at vi afventer det endelige studieretningsvalg og selvfølgelig håber at kunne gøre alle tilfredse.
Skolen har for første gang modtaget elever fra den kongelige ballet. De går i 1.HF sammen med basketfodbold- og ishockeydrenge, og dette giver specielle udfordringer i undervisningen. Klassen har samlet
været til balletelevernes forestilling. Der er stor opmærksomhed på klassen og på samarbejdet med den
kongelige ballet om at give danserne en ungdomsuddannelse samtidig med, at de får en balletuddannelse.
Sammen med de øvrige gymnasier med eliteidrætselever har vi forespurgt i ministeriet om dispensationsmulighed for subelite elever mv og det forlyder, at der vil komme sådan en mulighed. Derfor søger
Falkoner-gården ikke i år om at blive profilgymnasium, men har valgt at støtte den samlede ansøgning.
Dette kan muligvis, sammen med andre lempelser, fjerne de værste bivirkninger af afstandskriteriet.
Bestyrelsen godkendte forslaget om uændret kapacitet til optag for det kommende skoleår: 7 stx-klasser,
3 4årige TD-klasser og 1 3årig elite HF.
6) August fortalte om elevrådsdagen og opfølgning på sidste års ”fremtidsværksted”. Han fremhævede
Mirandas indsats i forbindelse med arbejdet med ny hjemmeside og rapporterede, at eleverne er specielt
tilfredse med den direkte forbindelse til sociale medier som facebook og instagram, der betyder, at
eleverne føler større ejerskab til siden og bruger den mere.Som noget nyt har fællesudvalget besluttet, at
alle 2.g´er i år skal have kursus i privatøkonomi – fællestimemodul. Det er stadig et ønske, at der kommer
flere sofaer/hyggekroge. Dette skal der også tages hensyn til med nybyggeriet. Elevrådet tager på
elevrådsweekend i slutningen af oktober.
Ad 7) a) Bestyrelsen afhandlede rektors resultatlønskontrakt og besluttede at trække 5% fra i basisrammen
(manglende spørgeskema mv i punktet om skoledemokrati og elevansvarlighed) og 15% i ekstrarammen
(manglende IT-baseret fjernundervisningsforløb i alle TD-klasser).
b) Bestyrelsen drøftede den kommende kontrakt med rektor. Punkt om løfteevne er sat ind, fordi det er en
vigtig målsætning for skolen, men samtidig vanskeligt at måle. Der er kommet forskellige bud fra DE og
undervisningsministeriet og der er generelt fokus på denne evne pt. På denne baggrund er det vigtigt at få
afdækket de specielle forhold, der gør sig gældende for Falkonergården. Ligeledes er der etableret forsøg
med klasselederordning og forsøg med innovation, hvor elever kommer i kontakt med andre grupper og
skal tænke og handle i samarbejde.
8) Næste møde i skolebestyrelsen er d. 16. december kl 17.00 - samme dag som der er
afleveringsforretning for idrætshallen.
Ref. 9.okt. 2014
Kirsten Cornelius

