Referat fra møde i skolebestyrelsen for Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus
Torsdag d. 10. marts 2011 kl. 16.30.
Tilstede: Henrik Toft Jensen (formand), Jens Ole Gaardsted, Lars Rasmussen, Marina Willems,
Morten Østergård Jensen, Faton Nesimi og Kirsten Cornelius. Carsten Nielsen (PCW) deltog under
punkt 1+2.
Afbud: Teddy H. Becher og Isabella Vinzents.

Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)

Godkendelse af referat fra sidste møde
Regnskab 2010 (CN PCW)
Arkitektkonkurrence: resultat og planer (HTJ)
Nyt fra elevrådet: Kantinen, Bazardag mv.
Evt.

Ad 1) Referatet blev godkendt.
Ad 2) Carsten Nielsen gennemgik regnskabet. Dette år er der korrigeret for Team Danmark-elever,
der kun belaster skolens udgifter med ca. ¾ af en fuldtidselev og derfor kom
Falkonergården til at fremstå som en ekstremt økonomisk skole. Nu er der omregnet til
årselever, og dette giver et mere retvisende billede. Dette har bl.a. betydning for
benchmarking med andre skoler.
Bygningstaxameteret er for første gang indregnet, og dette gør en stor forskel, ikke mindst
fordi købet kom så sent i stand, at det kun i mindre grad kunne nås at iværksætte
vedligeholdelses- og renoveringsarbejde i 2010.
Omfanget af revisionsprotokollatet blev kommenteret, og formanden pålagde skolen at
forhøre sig om priser hos andre revisionsfirmaer, da udgiften er stigende.
Ad 3) Henrik Toft, der er formand for dommerkomiteen gennemgik den proces, der har ført frem
til valget af en vinder af den udskrevne arkitektkonkurrence. 3 fagdommere, 2 lærere, en
pedel, en rektor, en elev og en rådgiver fra kommunen har deltaget i arbejdet.
Der var indleveret mere end 100 forslag, og det var en spændende proces, der gik forud for
valget. Resultatet offentliggøres d. 5. april kl. 15.00, og skolebestyrelsen vil modtage en
invitation til dette arrangement.
Herefter skal skolen i dialog med vinderen om tilpasning og realiseringen af byggeriet.
Det forventes, at hallen kan være færdig 1.1.2013.

Ad 4) Faton fortalte om nye vedtægter for elevrådet, der forventes vedtaget d.14. marts. Elevrådet
arbejder endvidere med planer for, hvordan de nye elever skal introduceres til
elevrådsarbejdet og elevdemokrati i hverdagen på flere planer.
Elevrådet havde holdt møde med Vibeke i kantinen, da mange synes, at priserne er for høje.
Det havde været et godt møde, og der er forsøg med prisnedsættelse på nogle varer og
forslag til billig mad, uden at der slækkes på kvaliteten. Alle er enige om, at det er godt med
sund mad.
Bazarudvalget arbejder godt. UNICEF-bazaren holdes fredag d.25. april (webmaster: fredag
d. 29. april 2011) - ALLE er velkomne.
Ad 5) Skolen har fået meddelelse om, at vi kan få bevilget 1,8 mio..kr. til renovering af 3
naturfagslokaler. Dette vil vi straks gå i gang med.
Det blev besluttet, at næste møde er d.31.maj kl. 16.30

Ref. Kirsten Cornelius

