
Referat fra Bestyrelsesmøde Falkonergården Gymnasium og HF  

Onsdag d. 27.1.21 kl. 16.30 på Meet - virtuelt 

Tilstede: Henrik Toft Jensen, 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.  

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

 

2) Godkendelse af referat (bilag 1) 

Referatet blev godkendt 

 

3) Budget 2021 og forventet regnskab 2020 (bilag 2 og 3) v/Hanne 

Hanne gennemgik budgettet og fortalte, at de fleste poster er fremskrevne med 0,8%.  

Der er afsat en ekstra pulje til ekskursioner, da vi ønsker at gennemføre den udsatte 

personale- studietur til efteråret, hvis muligt.   

Der er en stigning i løn til ejendomsdrift, hvilket skyldes den nye pedel. Der er afsat penge til 

nye projekter – især til skolegården (den sidste del af DGI´s forslag til indretning af gården). 

Der er afskrivninger på 3,7 mio. kr., renteudgiftsniveauet ser fint ud, og der er et overskud i 

2021 på ca. 900.000 kr. efter de kendte parametre. 

Det fremlagte budget for 2021 blev vedtaget. 

 

4) Status Corona v/SP 

Steen fortalte, at det gik rimeligt godt pga. forskellige tiltag indtil midt i december, men så 

eksploderede vores tal, så vi lukkede ned for alle undtagen 1g, men en uge efter lukkede 

regeringen skolerne helt ned. 

Terminsprøverne er lagt i uge 8, og vi regner med, at de bliver virtuelle.  

Ledelsen har ringet rundt til alle medarbejdere for at høre, hvordan de har det og hvordan det 

går. Det generelle indtryk er, at medarbejderne har det ok. 

Bestyrelsen er meget glade for dette tiltag med at løfte humøret. 

Nogle lærere har påpeget, at enkelte udsatte elever har det svært, og Marianne fortalte, at der 

er lavet en vagtplan, så der hver dag er en leder og en studievejleder på skolen, så enkelte 

elever kan komme i nødpasning. 

 

5) Status vinduer, indretning af skolegård m.m. v/SP 

Steen fortalte, at de renoverede vinduer udvendigt allerede er i dårlig stand pga. dårligt udført 

arbejde. Tingene skal gennemses til april, men vi har varslet Rønnow, at det muligvis kan 

ende med  en forsikringssag.  

Arbejdet med skolegården er i fuld gang, og nogle ting er fremskudt bl.a. færdiggørelse af 

atriumgård.  

 

6) Forventede initiativer fra UVM i det kommende år v/MS 

Marianne fortalte, at vi har søgt om at få en kapacitet på 11 1.g klasser (inkl. TD)fast hvert år. 

Umiddelbart ser det ud til, at vi får tilladelse til dette. Endeligt svar forventes primo februar. 

Pga. Corona er de fleste initiativer udskudt til 2022 f.eks. Klynger, Kapacitetsfordeling og 

Taxameterreform. 



Selvejet drøftes også,  da der er stor ulighed institutionerne imellem både ang. økonomi og 

tiltrækning af elever.  

 

7) Mee-Too og krænkelser v/MS  

Marianne fortalte, at der bliver lavet en APV i februar-marts for personalet, hvori afdækning 

af denne problematik indgår. Indtil vi får indsigt i, om der har været episoder/om der er en 

dårlig kultur vedrørende dette på skolen, så har alle ansatte fået besked på, at de skal 

informere Marianne (eller skolens arbejdsmiljørepræsentant), hvis de oplever/har oplevet 

krænkende adfærd. Hvis de ansatte oplever krænkende adfærd fra MS, så bedes de gå til 

Steen. Det er afgørende, at der skrives et afsnit i skolens personalepolitik om dette, hvori det 

fremgår, hvad der forstås ved krænkende adfærd og ikke mindst, hvem man skal henvende 

sig til og hvilke procedurer, dette udløser.  

 

8) Præsentation af TD-ordningen på Falko for bestyrelsen v/KN 

Kristoffer lavede en fin præsentation af vores TD-ordning. Vi har plads til 120 TD-elever, 

men vi får i fremtiden hård konkurrence, da flere skoler gerne vil have TD-elever. Vi er 

spændte på, hvor mange der søger i år pga. Corona og manglende træning. 

 

9) Nyt fra elevrådet  

Elevrådet havde holdt møde i dag, og bl.a. diskuteret krænkelser og havde været enige om, at 

det ikke foregik på Falko. Elevrådet og ledelsen skal udforme beskrivelse af og procedure 

ved krænkende handlinger, som skal i Studie-ordensregler.  Indtil dette er på plads, så har 

eleverne fået besked på, at de skal henvende sig til Marianne (hvis det drejer sig om 

krænkelser fra lærere) eller deres studievejleder/klasseleder, hvis det handler om krænkelser 

fra andre elever. 

 

Eleverne har haft ETU, og det fremgik, at de føler, at de bliver vurderet mere på skriftlige 

opgaver end tidligere, og at der er mange flere. De ønsker større mulighed for mere mundtlig 

fremstilling. 

Elevrådet havde forskellige forslag, et kunne være, at der var introduktion til de skriftlige  

opgaver i timerne, måske også lidt tid i modulerne til at lave dem. Et andet Syng en sang, 

spilkonkurrencer o.lign. Der var generel god feedback på den virtuelle undervisning. 

Elevrådsformændene inviteres med til næste PR-møde, hvor Opsamling ang. Virtuel 

undervisning er et punkt. 

 

10) Nyt fra Lærere/TAP 

MP fortalte kort om arbejds- og trivselsforhold på Falko, herunder tiltag som musikquiz, 

onsdags- og fredagsmøder for alle ansatte. Der har været en evaluering af grundforløbet på 

sidste PR-møde, og der var enighed om vigtigheden af studieretningsdage, ikke mindst set i 

lyset af over 50% af eleverne svarer, de har ændret oprindelige studieretningsvalg. Men 

muligvis justeres ligesom hele grundforløbet formodentligt vil blive det, når der kommer et 

udspil fra UVM herom. Desuden var der nedsat et Miljøudvalg på elevrådets initiativ, hvor 

man havde talt om ”grønne” studieture, dvs. så vidt muligt at undgå flytransport. 

 



  

11) Evt. 

Marianne fortalte, at julegaverne er kommet og kan afhentes på kontoret. 

 

Referent Jinnie Rodholt 29.1.21 


