Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 16-6-2020
Falkonergårdens Gymnasium og HF
Tilstede: Henrik Toft Jensen, Frank Stjerne, Trine Holst Veicherts, Lise Ammitzbøll La Cour, Maren
Pilgaard, Bo Jørgensen, Asgar Loke Seidel, Nikolaj Bjørn Laugesen, Hanne Funch Linnet Bro-Jørgensen,
Steen Pedersen og Marianne Munch Svendsen

Dagsorden
1) Godkendelse af referat og dagsorden (bilag 1) Referat og dagsorden blev godkendt
2) Økonomi (status budget) v/ Hanne og SP (bilag 2) Hanne gennemgik budgettet og det
foreløbige regnskab. Umiddelbart ser det fint ud. De foreløbige regnskabstal viser et
forventet overskud på 1.4 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen til september forventes
dog en del ændringer i forhold til det oprindelige budget, da vi optager 2½ klasse fra
Johannesskolen (ca. 70 elever). Vi ansætter 2 af lærerne fra Johannesskolen som årsvikarer
i det kommende år. Desuden har de ekstra elever også givet mulighed for at forlænge en
gruppe af vores egne nuværende årsvikarer. Da vi ender med at have 3 papegøjeklasser, så
kan det godt blive trangt i nogle enkelte moduler i det kommende år.
Hanne har gennemskrevet den nuværende regnskabsinstruks. Den skal drøftes på næste
bestyrelsesmøde i september. Den er på 35 sider, så der bliver meget læsemateriale som
forberedelse til mødet.
3) Corona-status - herunder tjek af elevfraværet og elevfrafald i denne periode samt
fremlæggelse af resultater fra undersøgelse af den virtuelle undervisning på Falko (bilag 3
og 4). Generelt har skolen håndteret overgangen til virtuel undervisning godt. Derfor blev vi
også bedt om at fremlægge vores proces og metoder på den opsamlingskonference, som
DEA afholdt efter deres store spørgeskemaundersøgelse. Lærerrepræsentanterne har også
udtrykt ros til ledelsen for håndteringen af skolen og undervisningen i denne periode.
Ledelsen har meget hurtigt udmeldt tydelige og klare rammer i forbindelse med de løbende
udmeldinger fra UVM. Lærerne har derfor kunnet fokusere på at varetage undervisningen.
Generelt har lærerne og eleverne håndteret omstillingen rigtig godt og vi har opdaget nye
muligheder i forbindelse med undervisning, som godt vil kan bruges i andre sammenhænge
fremover. Fx vil det være muligt at forestille sig mere fleksibilitet ifm møder og vejledning af
elever. Det vil også være muligt at bruge streaming i andre sammenhænge, fx
skolesamlinger.
Elevrådets input til lærergruppen om den virtuelle undervisning var virkelig kompetent og
konstruktiv.
Umiddelbart er der ikke udmeldt elever under Corona-perioden. I forhold til fravær så ser
tallene ud som følgende:
15-100% fravær
antal elever

30-100% fravær
antal elever

Hele året (1/8 – 26/6)
Før Corona (1/8 – 11/3)
Efter Corona (11/3 – 26/6)

105
117
101

15
16
28

Gruppen af de elever som har et markant højt fravær er steget fra 16 til 28 elever. Der blev
iværksat nødpasning for nogle af disse elever i den sidste periode, således at de var på
skolen til undervisningen sammen med deres lærere.
4) Notat fremsendt til det lukkede møde mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden
(Vedlagt er også indsendte breve fra Nørre G og Greve til Danske Gymnasier) vedrørende
klynger (bilag 5,6 og 7). Marianne fremlagde problematikken og bestyrelsen tilkendegav, at
bestyrelsen støtter den linje, der er givet udtryk for i det brev, der er sendt fra
Falkonergårdens Gymnasium til Region Hovedstaden.
5) ETU-nyt – Der er ikke meget nyt i denne sag. Vi plejede at få resultaterne i en behandlet
form, så de kunne bruges ift indsatser i de enkelte klasser. Dette er ikke muligt med den
nuværende form. Firmaet Aspekt vil gerne lave disse konverteringer af data, men firmaet
kan ikke få adgang til data hos UVM. Sagen er anket til Departementet. De kommer derfor
ikke til at indgå i skolens indsatsområder i år på samme vis som tidligere.
6) Status sygefravær v/MS (bilag 8) Som det fremgår af tallene, så er sygetallet (minus de tre
med højst sygefravær) nogenlunde på niveau med sidste år (277). Det samlede antal
sygedage (incl. børns sygedage og omsorgsdage) er faldet fra 622 til 511. Hjemmearbejde
og børn, der ikke har været i institution i Corona-perioden har givetvis spillet en rolle for
det lavere tal.
7) Status elevoptag m.m. v/SP Med optag af de 2½ klasse fra Johannesskolen, samt en
håndfuld enkeltelever i 1.g og 2.g, så vil der næste år være 1115 elever fordelt på 39
klasser. Enkelte klasser har mere end 28 elever i klasserne, blandt andet den kommende 3f,
da vi ellers skulle have afvist 2 elever, som så måtte have fundet en anden skole end deres
klassekammerater. Et enkelt valghold er også endt på 29 elever, da vi syntes at
Johannesskoleeleverne skulle have mulighed for at vælge valgfag på ny. Vi har afvist lidt
over 100 elever og vi har endda sat vores tekniske kapacitet til 29,5 i år.
8) Status diverse byggeri (vinduer, A-fløjen, gårdprojekt) v/MS. De nye vinduer er ankommet
og vil blive sat i på indersiden af gården i sommerferien. I kobling til dette istandsættes
klasselokalerne i hele A-fløjen (males og får nye borde og stole). Ydersiden af C-fløjens
vinduer renoveres også i sommerferien. I forhold til aktiviteter i gården, så var de tre tilbud
på DGIs skitser meget dyrere end forventet (1,5 mio. kr. hvor der var afsat 500.000 kr. i
budgettet). Vi har bestilt to af de store ”tårne” med basketball-kurve. Der er desuden bestilt
4 af de firkantede borde/bænkesæt. Der er også bestilt to bordtennisborde til gården og der
er indkøbt 4 gynger (reder) som bliver hængt op ved hallen og foran kantinen. Ledelsen og
elevrådet skal sammen udforme en model for udlevering af bolde/bat m.m. i pauserne.

9) Ansættelser for det kommende skoleår og afsked v/SP. Vi har ansat 3 nye årsvikarer for det
kommende år i forbindelse med de ekstra klasser fra johannesskolen. To af dem er lærere

fra Johannesskolen – den ene har tidligere været årsvikar på Falkonergården. Den tredje
årsvikar kommer fra VUC og er ansat på ½ tid. Lars Rasmussen går på pension til
sommerferien.
10) Falkonergårdens Bestyrelse – valg af næstformand og forslag til nyt bestyrelsesmedlem som
repræsenterer erhvervslivet. Frank Stjerne blev udpeget som næstformand på det
konstituerende møde i 2018, men processen og rammerne var ikke klare for alle. Derfor blev
der afholdt omvalg på dagens møde. Det blev spurgt om andre ønskede at opstille som
næstformand – det var der ikke. Frank er valgt som næstformand frem til næste periode der
starter i juni 2022. Man sidder som formand i én periode og bestyrelsen konstitueres hvert 4
år (følger kommunalvalget).
Trine trækker sig fra sin post i bestyrelsen, fordi hun skal være bestyrelsesformand i IDA
RISK. Der kan kun foretages genvalg en gang på Trines plads. Trines efterfølger vil derfor
kun kunne sidde på posten i 5½ år. I forbindelse med valg af kandidat skal vi blot opfylde, at
en person i bestyrelsen kan repræsentere det private erhvervsliv. Det er også et mål, at
kønsfordelingen bliver så jævn som mulig.
En mulig kandidat blev bragt på bane som afløser for Trine. MS kontakter ham og spørger
om han er interesseret, så det er afklaret inden næste møde.

11) Oplæg om almendannelse og dato for ledelsesseminar i november (bilag 10) Almendannelse
er et godt tema til en strategidag. Elevråddet, Marianne, Maren og Bo planlægger indholdet
af dagen og afgør hvilke oplægsholdere, der skal komme. Henrik Toft Jensen er til rådighed
i forbindelse med planlægningen.
Det blev besluttet, at vi afholder dagen i tilknytning til vores bestyrelsesmøde i december,
dvs. tirsdag den 15/12 kl. 12.00 – 20.00.
Vi starter med frokost og afslutter dagen med almindeligt bestyrelsesmøde (fra kl. 17.00).
Drøftelserne vil muligvis indebære et opgør med kompetencebegrebet og den faglige
dannelse. Det er vigtigt at almendannelsen ikke kobles fra undervisningen.
Marianne fremsender en indbydelse til bestyrelsen til lærernes seminar torsdag den 10.
September kl. 13-15. Her holder forstanderen fra Krogerup Højskole – Rasmus Meyer - et
oplæg om almendannelse på Falko. Se vedlagte bilag med materiale om almendannelse fra
Danske Gymnasier – HTJ fremsender artikel fra Salomons Leksikon om almendannelse, der
også udsendes til bestyrelsen.

12) Rusmidler v/MS Falko overgår til at blive en af de 10 skoler, der har røgfri skoletid fra 1/8.
Dette kommer til at gælde for alle gymnasier fra 1/1- 2021. Ledelsen ønskede ydermere en
diskussion med bestyrelsen om, hvor hårdt skolen skal sanktionere, hvis der er elever, der
ryger hash uden for skoletiden, men hvor det ender med at påvirke deres skolegang.
Problemstillingen blev drøftet og konklusionen var, at MS skal tage en generel drøftelse
med elevrådet i forhold til, at det skal være tydeligt, at hverken skolen eller elevrådet støtter
op om en sådan kultur.
13) Afsked med Trine Der blev taget afsked med Trine. Både Marianne og Henrik sagde tak for
Trines mangeårige og ihærdige indsats i skolens bestyrelse.

14) Mødedatoer næste skoleår inkl. seminar
- Bestyrelsesmøde 15/9 – 2020 kl. 17.00 – 20.00
- Seminar om almendannelse 15/12 2020 kl. 12.00 – 17.00
- Bestyrelsesmøde 15/12 kl. 17.00 – 20.00
- Bestyrelsesmøde m/revisor 23/3 2021 kl. 17.00 – 20.00

