30. marts 2012

Referat af møde i skolebestyrelsen for Falkonergårdens Gymnasium og Hf-kursus
Onsdag d.28. marts 2012 kl. 17.00 på rektors kontor.
Til stede:

Afbud:

Henrik Toft Jensen, Frank Stjerne, Jens Ole Gaardsted, Morten Østergård
Jensen, Faton Nesimi, Steen Pedersen og Kirsten Cornelius
Bo Madsen fra PWC var til stede under punkt 1-3.
Marina Willems, Nana Kjær Christensen, Helle Buhr Pedersen, Lars Rasmussen.

Dagsorden:
1) Godkendelse af referat fra mødet d.13.12.2011
2) Præsentation af nye medlem(-mer).
3) Økonomi: Regnskab og Protokollat
Budgetopfølgning.
4) Brev fra Rigsrevisionen
5) Bestyrelsesansvarsforsikring ?
6) Nyt fra elevrådet.
7) Orientering om byggesagen
8) Forslag til oprettelse af studieretninger 2012
9) Besigtigelse af nye fysik-lokaler.
10) Evt.
Ad1)

Referatet blev godkendt.

Ad 2)

Frank Stjerne er nyt medlem af skolebestyrelsen. Han er udpeget af Frederiksberg
Kommunalbestyrelse og repræsenterer hele Region Hovedstaden. Han er medlem af
partiet Venstre.

Ad 3)

Bo Madsen fra PWC gennemgik såvel regnskab som protokollat. Økonomien er
fortsat god og likviditeten stor. En del tal kan ikke umiddelbart sammenlignes, da det er
første år vi har skullet lave efter statens regler. Efter et par opklarende spørgsmål og
bemærkninger bl.a. om afsnittet om skolens fremtid kunne/skulle formuleres mere
indgående, godkendte skolebestyrelsen regnskabet.
Formanden glædede sig over, at revisionsudgifterne var for nedadgående.
Budgetopfølgningen blev taget ad notam - men JG har et spørgsmål, han ønsker
afklaret med Helle Buhr inden næste møde.

Ad 4)

Bestyrelsen drøftede brevet fra rigsrevisionen og specielt bemærkningerne om bestyrelsens
rolle i udformningen af rektors resultatlønskontrakt.
På denne baggrund blev en ny procedure besluttet, således at der på næste bestyrelsesmøde
skal ”brainstormes” om muligt indhold ud fra retningslinjerne, og rektor på den baggrund
skal formulere et forslag til ny kontrakt, som bestyrelsen får som oplæg/til godkendelse på
efterfølgende møde.

Ad 5)

Bestyrelsen er ikke indstillet på at bruge mange penge på en ansvarsforsikring, men
pålagde rektor at undersøge, hvad en sådan rent faktisk koster for Falkonergården.

Ad 6)

Faton var mødt i stedet for Nanna, der var på studietur til Island.

Han orienterede om problemer med OD- hvor skolen har klaret sig godt, men hvor ODsekretariatet ikke kan gøre resultatet ordentligt op grundet en ny metode. Denne forbedres
forhåbentlig inden næste år.
Elevrådet og fællesudvalget har lavet nye retningslinjer for lærernes lektiegivning og
tilbagelevering af skriftlige arbejder, og der arbejdes pt med regler omkring fotografering
og optagelse af andre elever/ undervisning, vejledning og aktiviteter på skolen.
Planlægningen af UNICEF-bazar går godt og alle er inviteret til fredag d.27.april fra kl.
16.00.
ad 7)

Grundet en fejl i forvaltningen var beboerne i kolonihaverne ikke blevet hørt direkte ved
nabohøringen og derfor må vi endnu en gang udsætte projekteringen af idrætshallen. For
det kommende skoleår er der aftalt lejemål på Frederiksberg HF, men der skal inden længe
tænkes videre på lokaler her i nr. 25, da såvel elever som lærere helst vil blive her til den
”almindelige” undervisning.

Ad 8)

Bestyrelsen godkendte forslaget til oprettelse af studieretninger. Forslaget imødekommer
ønsket om fortsat oprettelse af både samfundsfaglige, kunstneriske, sproglige og
naturvidenskabelige retninger, selv om dette betyder, at to klasser vil være delt i et enkelt
fag.

Ad 9)

JG forestod besigtigelsen af de nye fysiklokaler. Vi venter med foto til alle er til stede
næste gang.

Ad 10) Intet under evt.
Med ønsket om en god påske
Rejf: Kirsten Cornelius

