
Referat af møde d. 16. juni 2015 i skolebestyrelsen for Falkonergårdens Gymnasium og HF: 

 

Til stede: Henrik Toft Jensen, Trine Veicherts, Morten Østergaard, Pernille Rødkær Bundgaard, Maren 
Pilgaard, Jacob Chua Ziska, Marie Louise Brix Andersen, Asger Kai Bartels, Hanne Funch Linnet Bro-
Jørgensen, Steen Pedersen og Kirsten Cornelius. 
Afbud: Laura Lindahl. 
 
Ad 1) Godkendelse af referat fra mødet d. 10. marts 2015: 

Referatet blev godkendt. 
 

Ad 2)  Revideret budget for 2015-06-17: 
Hanne Funch gennemgik det reviderede budget for 2015. Der er kommet en 
dispositionsbegrænsning på 1 % som til dels modsvares af forskel på budgetterede og 
realiserede lønstigninger. Samtidig er der kommet afgørelse i sag om ejendomsskatter, 
hvilket har betydet indtægt. Bestyrelsen godkendte det reviderede budget for 2015. 
 

Ad 3)    Byggeri Status ”Rektorboligforslag”: 
Byggesagen skrider fornuftigt fremad, og følgende 5 firmaer er valgt ud til prækvalifikation: 
Rørbæk og Møller Arkitekter Aps, Rubow arkitekter A/A, Rønnow Arkitekter A/S, 
arkitektfirmaet Kjaer og Richter A/s og Sweco arkitekter A/S. Forslag afleveres 3. august og d. 
7. august holdes møde med Emcon om udvælgelse. Formanden deltager i mødet d. 7. 
august. 

 

Ad 4) Siden sidst: 
Ad a) elevoptag generelt, studieretninger, planlægningstal - drøftelse af konsekvenser:  
Der har været 79 skriftlige klager, og på baggrund af disse har regionen fundet 8 elever, som 
man mener skal optages -  ikke på grund af afstand, men på grund af kortere offentlig 
transporttid end nogle af dem, der er optaget. Det er vanskeligt at forstå for ansøgerne, da 
de ikke tager offentlig transport, men typisk cykler, og det drejer sig om minutter. Samtidig 
betyder denne fordeling, at der pt er over 40 til en studieretning og for få til andre, skolen 
tidligere har oprettet med gode resultater. Skolen er nu overbooket og har sammen med 
andre skoler skrevet til ministeriet om denne overbookning. Der forventes dog også et 
frafald bl.a. af elever, der får bekræftelse på ansøgning om studieophold i udlandet. 
Skolebestyrelsen beklager den ændrede fordelingsprocedure, der går ud over fagligheden, 
og i indeværende skoleår har medført en del flytninger/frafald hen over efteråret, da 
studieretningsønsker ikke kunne opfyldes. 

 

Ad b) Elevoptag 3årig HF og Team Danmark: 
Rektor orienterede om pålægget fra ministeriet, der havde medført, at elever med 9. klasses 
baggrund ikke som tidligere år kan optages på den 3 årige HF-uddannelse. Dette har 
medført, at 7 TD-godkendte elever og 6 balletaspiranter fra Den Kongelige Ballet er kommet i 
klemme, da de d. 23.marts har fået brev om optagelse, og efterfølgende har ageret og 
indgået kontrakter mv. i forventning om optagelse på 3årig HF til august. Dette brev er 
standardbrevet som skolen efter instruktion fra regionen skal sende til ansøgere til 
uddannelse, der ikke er overansøgt. Skolen har haft en omfattende korrespondance med 
ministeriet om sagen, præget af lange svartider. Efter at Det Kongelige Teaters chef, Team 



Danmarks direktør og formand ligeledes har henvendt sig, blev skolen d. 10.juni anmodet om 
at fremsende dispensationsansøgning for ovennævnte elever. En sådan blev fremsendt d. 
10.juni. 
Bestyrelsen skal orienteres så snart, der kommer svar og bemærkede, at det er vigtigt, at der 
også fremadrettet findes en løsning, der tager højde for de helt specielle behov som 
eliteidrætsudøvere i nogle idrætter og dansere har, når de som alle andre gerne skal 
gennemføre en ungdomsuddannelse. 
 
Ad c) Rekruttering og ansættelser – ændringer i stabsfunktioner:  
To lektorer går på pension fra 1. august 2015. Samtidig er der ansat 4 nye adjunkter/lektorer 
- de to i uddannelsesstilling og en række årsvikarer, da der er flere barsler i vente, og skolen 
får ¾ klasse mere. Ansøgerfeltet har været godt, så der er fortsat ingen 
rekrutteringsproblemer, men det kan tværtimod være vanskeligt at vælge mellem 
kvalificerede ansøgere. Der er ansat 2 nye studievejledere og 1 læsevejleder og opslået 
stillinger som klasseledere, pædagogisk leder og pædagogisk koordinator til besættelse 1. 
august. 
 

Ad 5)  Løfteevne. Orientering om opfølgningsplan: 
I forlængelse af punkt på mødet i marts orienterede rektor om den efterfølgende plan for 
forbedring af løfteevnen på skolens HF-uddannelse. Planen omfatter bl.a. øget fokus på 
lærerbesætning, regelmæssige møder med ledelsen om klasserne, bedre udnyttelse af 
timerne til skriftlige arbejder, niveaudeling, virtuel lektiecafe og overførsel/udnyttelse af 
kompetencer fra eliteidræt til skolearbejde. Styrelsen har vurderet, at den fremsendte 
opfølgningsplan har et målrettet fokus på indsatser med mål om at forbedre kursisternes 
karakterresultater. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og alle ser frem til 
forbedret læring og forbedrede eksamensresultater. 
 

Ad 6)  Ændring studie- og ordensregler: 
Bestyrelsen godkendte den foreslåede ændring der omfatter henvisning til prøve og 
tidspunktet for denne henvisning - i daglig tale benævnt ”særlige vilkår”. 

 

Ad 7)  Nyt fra elevrådet : 
Jacob orienterede om forløbet af dag med rullende universitet. Det havde været en succes 
og ønskes gentaget - dog således, at der også bliver tilbud fra samfundsfaglige og 
humanistiske undervisere. Ligeledes var Bazardagen vellykket. Den blev afviklet med rigtig 
god stemning, var rimelig godt besøgt og endte med, at skolen nu donerer 50.000 kr. til 
UNICEF. 

 
Ad 8.  Evt: 

Intet til eventuelt. 
 

Ref. 17. juni 2015 Kirsten Cornelius  

 

 


