Referat af møde i Falkonergårdens Skolebestyrelse tirsdag d. 31. maj kl. 16.30:

Tilstede:

Henrik Toft Jensen (formand), Marina Willems, Morten Østergård Jensen, Faton
Nesemi, Jens Ole Gaardsted, Lars Rasmussen, Steen Pedersen og Kirsten Cornelius.

Fraværende uden afbud: Teddy Becher.

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

Godkendelse af referat fra sidste møde
Orientering om halbyggeri
Ansættelser og rekruttering
Ny vejledningsstruktur
Pressesager: a) andel to-sprogede
b) fravær/ frafald
c) studenterhuer
d) reklamebudget
6) Unicefdag
7) Eventuelt.

Ad 1)
Ad 2)

Referatet blev godkendt.
Henrik Toft orienterede bestyrelsen om udviklingen.
Arkitekterne har på opfordring fra skolens byggeudvalg tegnet forslag til nye
klasselokaler i rektorhaven, og efter dialog med idrætslærerne forslag til
omklædningsrum i kælderen under hallen og diverse depotrum.
Det er ønskeligt også at få fitness-faciliteter i kælderen under hallen og få kælder
under ny bygning til øvning af musik, klippe- og redigeringsrum mv.
Da det stadig er uklart, hvad hele projektet vil koste, og hvad udgravning koster, vil
der først blive taget stilling til kælderomfang, når der foreligger et realistisk overslag
og prisfastsættelse på de forskellige dele af projektet.
Der er en del uafklarede spørgsmål bl.a. om lokalplan, bygning i skel, forsikring mv.
Lars Ole Hansen har indvilget i at være behjælpelig og deltage i nogle møder som
skolens rådgiver - herefter skal vi formodentlig finde en bygherrerådgiver til den
efterfølgende proces. Bestyrelsens ansvar blev pointeret.

Ad 3)

Skolen fik lidt over 400 ansøgninger til stillingsopslag. Der er ansat 3 nye adjunkter
og 5 hele årsvikarer og en deltidsårsvikar. Det store antal årsvikarer skyldes
orlovsstillinger (3) og barselsvikariater (2). Der er generelt ingen
rekrutteringsproblemer, men det er under tiden vanskeligt at finde kandidater, der
matcher både den ønskede fagkombination og skolens værdigrundlag.

Ad 4)

Steen Pedersen redegjorde for ændringer i vejledningen, hvor det nu hedder
”Fastholdelsesvejledning”, og denne er i første række rettet mod elever, der ikke selv
kan finde ud af at gå i skole. I forbindelse med ansættelse af (nye?) vejledere er der
igen udarbejdet ny fraværsprocedure med større inddragelse af klasseteams og

hurtigere indgriben overfor forsømmelser.(vedhæftet bilag om
fastholdelsesvejledningen). Der er endvidere lavet en fast aftale med en psykolog
sammen med 3 andre gymnasier.
Ad 5)

Bestyrelsen blev orienteret om pressens manglende dokumentation for bl.a. fravær,
hvor skolerne har forskellig opgørelsesmetode, og vi bl.a. godskriver noget fravær,
men altid noterer en elev, der ikke er til stede fraværende. Det er vanskeligt at leve op
til ønskerne om høj gennemførsel (95%), målsætning og samtidig opretholde et rigidt
fraværssystem.
Vi oplever stigning i elever med sociale problemer og ”diagnoser” – specielt på HF.
Bestyrelsen ser gerne, at der arbejdes med at skaffe mere troværdige fraværstal.
Ligeledes undrer skolen sig over opgørelser over, hvor mange etniske elever vi har, da
vi ikke registrerer elever efter forældres hjemland eller tro. I år har der været meget
fokus på afstand, og dette har gjort det sværere at efterkomme ønsker fra elever med
bopæl på Nørrebro og Østerbro.
Falkonergården har besluttet, at ingen firmaer kan kontakte enkeltelever med
huetilbud.
I efteråret 3.g. vælger elevrådet ud fra skriftlige tilbud 3 firmaer, der præsenterer deres
udbud og herefter det firma, som alle elever køber hos.
Skolen bruger fortsat ikke penge på annoncer og/ eller betalt PR.

Ad 6)

Faton redegjorde for planlægning og forløb af UNICEF-dag, der i lighed med tidligere
år var en stor succes. Han udtrykte håbet om, at vi også kan have dagen næste år.

Ad 7)

Lars Rasmussen læste en henstilling fra pædagogisk råd om at holde klassekvotienten
i de kommende 1.klasser nede. Bestyrelsen fik planlægningsgrundlaget fra
fordelingsudvalget, hvor skolens planlægningstal er 30 elever pr klasse (mange skoler
har 32), men hvor vi p.t. er overbookede med 17. Bestyrelsen følger klassekvotienten
med interesse og er bekymret over, at det ser ud til, at kvotienten er stigende på alle
uddannelser.

Bestyrelsen ønskes en god sommer.
7. juni 2011
Ref. Kirsten Cornelius

