
Med forbehold for bestyrelsens godkendelse 

 

Referat fra møde i skolebestyrelsen for Falkonergården 7. oktober 2010 

 

 
Til stede: Henrik Toft Jensen, Marina Willems, Morten Østergård, Jens Ole Gaardsted, 

                 Lars Rasmussen, Rasmus Værnet, Steen Pedersen og Kirsten Cornelius. 

 

Ikke mødt: Teddy Becher. 

 

 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af referat fra sidste møde 

2) Halvårsregnskab og regnskabsopfølgning. 

3) Frafald skoleåret 2009-10 

4) Ansættelser og rekruttering 

5) Arkitektkonkurrence og bygningsadministration 

6) Nyt fra elevrådet 

7) Resultatlønskontrakt(er) 

8) Ordensregler 

9) Evt. – nye mødedatoer. 

 

 

Ad 1)  Referatet blev godkendt med en enkelt rettelse fra Lars Rasmussen. 

 

Ad 2) Halvårsregnskabet og prognosen for hele året ser bedre ud end det oprindelige budget. 

Steen Pedersen gennemgik det foreløbige regnskab, hvor der er enkelte fejlplaceringer, 

som nu vil blive rettet. Skolen har flere elever end forventet, og det udløser større tilskud. 

Ved benchmarking med andre skoler ser resultatet bedre ud end det reelt er tilfældet, da 

vores elevtal ikke tager højde for teamdanmarkeleverne, der kun ”tæller” ¾. Dette bliver 

efter aftale med revisor ændret i fremtiden.  Det forventede overskud er godt for 

mulighederne for at kunne bygge ud. 

 

Ad 3)  Opgørelsen over frafald viser et gennemsnitligt frafald for hele skolen på knapt 7%, hvilket 

er tilfredsstillende, når man ved, at en del skyldes flytning mv. og følgelig faktisk ikke er 

frafald. Der er dog store udsving, og der sættes i det nuværende skoleår specielt ind mht. 

1.HF-klasserne. 

           

Ad 4)  Skolen havde mere end 600 ansøgninger til stillingsopslaget i sommer, og der er ansat en 

række dygtige nye lærere. De fleste ansøgere har ikke pædagogikum, men skal tage det 

inden for de første 2 år her på skolen. Nogle lærere kommer fra stillinger på andre skoler. 

Vi er privilegerede og har ingen rekrutteringsproblemer. 

 

Ad 5)  Arkitektkonkurrencens materiale blev rost, og bestyrelsen ser frem til mange spændende 

forslag. Samtidig blev der nikket til forslaget om, at Falkonergården indgår i samarbejde 

med 6 andre skoler om bygningsadministration og vedligeholdelse, så vi gensidigt kan 

trække på hinandens ekspertise og sikre kvalitet/pris ved udbud og vedligeholdelse. 



 

Ad 6)  Rasmus redegjorde for elevrådets aktiviteter. Der har været elevrådskursus med stor 

deltagelse – elevrådet opfordrede til deltagelse i demonstration mod nedskæringer, og det 

er besluttet igen at deltage i OD-dag og holde Bazardag i april. Hvis 

bestyrelsesmedlemmerne har noget arbejde de skal have lavet, kan man få en dagsværker 

for 300 kr. d. 3. nov. 

 

Ad 7)  Bestyrelsen godkendte de punkter til resultatlønskontrakt, der var foreslået. 

           Formanden afhandler snarest resultatlønnen for 2009-10 med rektor. 

 

Ad 8)  Bestyrelsen vedtog de studie- og ordensregler, der tidligere er vedtaget i fællesudvalget. 

           

Ad 9)  Følgende mødedatoer blev vedtaget:  

 7. december 2010 kl. 17.00 

              11. april 2011 kl. 17.00 

              16. juni 2011 kl. 17.00 

 

Referent 

14.10.2010 

Kirsten Cornelius                           


