
Referat fra skolebestyrelsesmøde for Falkonergården tirsdag d. 7. december kl. 16.30. 

 

 

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

Isabella Vinzents, Steen Pedersen og Kirsten Cornelius 

 

Afbud: Lars Rasmussen, Rasmus Værnet 

Uden afbud: Teddy Becher. 

 

 

Dagsorden: 

 

1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2) Udkast til revisionsprotokol og budget for 2011  

3) Udbud af studieretninger og kapacitet  

4) Ferieplan for skoleåret 2011-12  

5) Nyt fra elevrådet OD mv.  

6) Nyt om arkitektkonkurrencen 

7) Evt. 

 

Ad 1)  Referatet blev godkendt. 

 

Ad 2)  Efter enkelte opklarende spørgsmål blev såvel udkast til revisionsprotokol og budget for 

2011 godkendt. Der er mange ubekendte bl.a. OK 11, men det er bestyrelsens opfattelse, at 

skolens økonomi er i god gænge og at aktivitetsniveauet kan forventes opretholdt. 

 

Ad 3)  Forslaget til udbud af studieretninger og kapacitet blev vedtaget. Udbuddet er identisk med 

sidste års udbud bortset fra en naturvidenskabelig linje mindre i stx og en 

naturvidenskabelig linje mere i Team DK. Kapaciteten er en max-kapacitet, der ikke 

nødvendigvis skal udnyttes. 

 

Ad 4)  Ferieplanen blev godkendt for skoleåret 2011-12. 

 

Ad 5)  Isabella orienterede om nyt fra elevrådet. Der er valgt ny formand: Faton fra 2e og 

næstformand Isabella fra 2f. De vil arbejde for et mere aktivt elevråd. Bedre og billigere(?) 

           mad i kantinen og mere elevdemokrati i undervisningen og på skolen i det hele taget. 

OD var en kæmpesucces og Falkonergården blev bedste skole – ca. 66% af eleverne 

arbejdede og resultatet var mere end 150.000 kr.  

 

Ad 6)  Der har været mere end 100 forskellige arkitekter/firmaer på besøg, og der er stillet (og 

besvaret) mere end 100 skriftlige spørgsmål bl.a. om nedrivning af eksisterende bygninger 

og lofthøjder. Det bliver spændende at se de forhåbentlig mange, spændende forslag! 

 

Ad 7)  De følgende mødedatoer bliver: 10. marts kl. 16.30, 31. maj kl. 16.30, 1. september kl. 

16.30 og 6. december kl. 16.30. Bestyrelsen godkendte, at rektor henvender sig til 

Frederiksberg Kommune angående det manglende fremmøde for kommunens repræsentant. 

 

        Rektor takkede bestyrelsen for godt samarbejde i 2010.     Ref. Kirsten Cornelius       


