Referat fra møde i skolebestyrelsen for Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus
Onsdag d. 13. juni 2012 kl 17.00
Til stede:

Henrik Toft Jensen, Marina Willems, Frank Stjerne, Jens Ole Gaardsted, Lars
Rasmussen, Morten Østergård, Nana Kjær Christensen, Steen Pedersen og
Kirsten Cornelius

Afbud:

Joachim Rune Kassebeer.

Dagsorden: 1) Godkendelse af referat fra mødet i marts.
2) Orientering om Halbyggeri (CO), rekruttering og ansættelser (SP)
planlægningsgrundlag og klassekvotienter (CO)
3) Drøftelse af emner til resultatlønskontrakt 2012-13 (bilag om bemyndigelse
vedhæftet).
Ledelsen foreslår fokus på følgende nye punkter: Miljø-energiforbrug og
indeklima,
IT: udarbejdelse af IT-strategi og politik, Naturvidenskab på Falko,
Frafaldsundersøgelse
Team Danmark: strategi og udvikling samt fortsættelse af projekt
vidensdeling, sygefravær, talentudvikling og halbyggeri.
4) Beslutning om bestyrelsesansvarsforsikring (bilag HB)
5) UNICEF-dag og OD (elevråd)
6) Fastlæggelse af møder for skoleåret 2012-13
7) Evt.
Ad 1)

Referatet fra mødet i marts blev godkendt.

Ad 2)

Arbejdet med halbyggeri er omsider gået i gang efter godkendelsen fra Frederiksberg
Kommune. Arkitekterne har fremsendt krav om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, leje af lokaler mv. grundet den forsinkede godkendelse. Bortset fra et
mindre beløb mener vores rådgiver, Ann Frederiksen fra Orbicon ikke der er belæg
for kravene. Den nuværende tidsplan viser, at der formodentlig først kan bygges fra
juni 2013 - bl.a. tager det 16 uger for Frederiksberg Kommune at give byggetilladelse (!).
HTJ undersøger, hvad begrebet friareal præcist omfatter, og hvad Frederiksberg har
af bestemmelser på området.
Der har været sædvanlig stor søgning til de opslåede stillinger, men trods tidlige
stillingsopslag mangler skolen stadig en årsvikar i naturgeografi. HTJ formidler
eventuelle kandidater til stillingen, og ellers må der ændres på time-fagfordelingen så
de faste lærere dækker timerne.
Klasseloftet på 28 har betydet oprettelse af mange ekstra klasser - særlig i region
Hovedstaden. Det er dog lykkedes at finde plads til alle rettidige ansøgere til stx og
HF, men en del skoler må næste år undervise i containere. På Falkonergården har der
været ekstra stort pres på og specielt er det uhensigtsmæssigt, at fordelingen i år

betyder, at 22 TD-godkendte elever sendes til tilfældige skoler uden erfaring på
området.
Ad 3)

Bestyrelsen drøftede forskellige emner til skoleudvikling mhp.
resultatlønskontrakt(er). Co uddybede listen fra dagsordenen, og LR foreslog på
lærernes vegne, at der skulle være et punkt med elevtilstedeværelse og fra matnatgruppen (?), at der skulle være tilstrækkeligt mange ansøgere til en hel mat-fysklasse næste år. Herudover blev det fremhævet, at kontrakten både skal være
procesorienteret og konkret og indeholde punkter, der er til gavn for skolen både
på kort og længere sigt.
(Rektor modtager meget gerne konkrete forslag, der kan indgå i oplægget til næste
møde).

Ad 4)

Bestyrelsen besluttede at anskaffe en bestyrelsesansvarsforsikring i HDI Gerling.

Ad 5)

Nanna refererede fra evalueringen af UNICEF-dagen, at der havde været problemer
med enkelte elever ved ølsalget. Bestyrelsen støtter elevernes valg af såvel OD-dag
som evt. bazardag, og Nanna modtog flere forslag til støtteprojekter bl.a. Congo og
Sierra Leone.

Ad 6)

Der planlægges følgende møder i skoleåret 2012-13:
12. september kl .17.00, 17. december kl .17.00, 5. marts kl. 17.00 og 13. juni kl.
17.00.

Ad 7)

MØ havde spurgt om årsag(er) til brugerbetaling til morgentræning. Co har svaret
ham skriftligt, men den korte udgave er, at det er forskelligt og skyldes manglende
ressourcer og vilje fra Team Danmark til fortsat finansiering af alle idrætsgrenene.

Med venlig hilsen og ønske om en god sommer.
Ref. Kirsten Cornelius

