Referat fra møde i Falkonergårdens skolebestyrelse tirsdag d. 13. dec. 2011
Til stede: Henrik Toft Jensen (formand), Marina Willems, Faton Nesimi, Jens Ole
Gaardsted, Lars Rasmussen, Steen Pedersen, Helle Buhr Petersen og Kirsten Cornelius
Afbud: Morten Østergård Jensen

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2.a) Revisionsprotokollat til godkendelse
b) Regnskabsopfølgning for 3. kvartal 2011 og forventet resultat
c) Budget 2012 og bemærkninger til budget 2012
3) Byggeri og lånemuligheder.
4) Udbud af studieretninger og kapacitet.
5) Nyt fra elevrådet
6) Fastsættelse af møder for 2012
7) Evt.

1) Referatet blev godkendt.
2) Revisionsprotokollatet blev godkendt, men bestyrelsen efterspørger en mere rimelig måde at
formulere s. 12-13 på. Funktionsadskilt kontrol bliver endvidere etableret, når lønkontoret
på Stenhus overgår til Statens Lønsystem.
Bestyrelsen finder udgifterne til revision temmelig store og pålagde rektor at sammenligne
priser med andre udbydere med samme kvalitet.
Bestyrelsen tog Helle Buhrs redegørelse for regnskab og forventet resultat til efterretning.
Der er ændringer i afskrivningsregler og de store udgifter til nuværende og kommende
byggerier slår først igennem fra 2012.
Budget for 2012 blev godkendt. Det skal undersøges om Falkonergården kan slippe for
ejendomsskatter på lige fod med gymnasier i København og andre kommuner.
3) Henrik Toft redegjorde for status på hal og klasseværelsesbyggeriet. Der har været
nabohøring, og de indkomne svar skal medsendes til politikerne sammen med
forvaltningens indstilling. Tidsplan for byggeriet vil først kunne fastlægges, når der er givet
grønt lys fra Frederiksberg Kommune .Det går langsomt fremad. Steen Pedersen redegjorde
for kontakt til Nordea og lånemuligheder. Der skal indhentes flere tilbud, men der er gode
muligheder for at låne.
Samtidig ser det nu ud til, at Falkonergården også i det kommende skoleår kan leje lokaler
på Sønderjyllands Alle 2.
4) Faton gennemgik elevrådets mange initiativer: frister for lektiegivning, aflevering og
tilbagelevering af opgaver i dialog mellem lærere og elever, elevrådshyttetur med
workshops og diskussion af, hvad vi kan gøre bedre på Falkonergården.
OD-resultat, der er godt: 132.000 kr. kontant - men ærgrelse over, at det ikke kan gøres op,
hvad der er kommet ind på dankort mv. Frustration over OD-sekretariatets manglende
støtte.
Planer for foråret er bl.a. nyvalg af formand og UNICEF (måske andet formål) bazardagen,
hvor face-bookgruppe er godt i gang.

5) Bestyrelsen godkendte forslaget til udbud af studieretninger, og oplægget om kapacitet bl.a.
i lyset af de problemer loftet på 28 skaber. I region Hovedstaden skal der formodentlig
oprettes 20 ekstra gym-klasser og 10 HF klasser.
Falkonergården forventer at kunne optage 7 STX, 3 TD-klasser, 1 2-årig HF og 1 3-årig.
6) Nye møder er planlagt til 28.marts, 13.juni, 12.september og 5.december alle kl. 16.50.
7) Frederiksberg Kommune anmodes om at sende en ny repræsentant til bestyrelsen.
Rektor takkede bestyrelsen for godt samarbejde og specielt formanden, der i indeværende år
har været indkaldt til en række ekstra møder og arrangementer og ønskede alle god jul.

Ref. 14.dec.
Kirsten Cornelius

