Referat fra møde i skolebestyrelsen for Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus d. 4. april
2013:

Til stede:

Henrik Toft Jensen, Frank Stjerne, Morten Østergård Jensen, Lars Rasmussen, Jens
Ole Gaardsted, Nanna Kjær Christensen, August Bang, Miranda Døving Beck, Steen
Pedersen og Kirsten Cornelius, Helle Buhr Pedersen og Bo Madsen (PWC) var til
stede under punkt 1-2.

Dagsorden:
1) Godkendelse af referat fra mødet d. 14. januar.
2) Regnskab 2013 og revisionsprotokollat samt regnskabsopfølgning 4 kvartal.
3) Kapacitet 2013.
4) Bestyrelsens forretningsorden.
5) Orientering/opfølgning på a) halbyggeri b) OK 13 c) rygeregler d) nyt fra elevrådet.
6) Evt.
Ad 1)

Referatet blev godkendt med følgende bemærkning fra Marina Willems:
”Ledelsens oplæg var, at Falkonergården i 2013 ikke optager en 2årig HF klasse,
såfremt søgningen til STX og Team DK gør, at der uden vanskeligheder kan oprettes
tre 4årige og en 3årig HF TD klasse samt syv STX-klasser. Et flertal i bestyrelsen
accepterer dette. Et mindretal i bestyrelsen/et enkelt bestyrelsesmedlem er betænkelig
ved, at der i skoleåret ikke oprettes en 2årig HF klasse. Betænkeligheden går på, at
skolen ikke udviser et passende socialt ansvar i forhold til de politisk vedtagne
retningslinier for unges uddannelse i forhold til den nuværende samfundsmæssige
situation.”
Ingen andre i bestyrelsen havde på mødet hørt Marinas betænkeligheder og
bestyrelsen er uenig i Marinas Willems konklusion. Se også punkt 3.

Ad 2)

Bo Madsen gennemgik årsregnskabet for 2012 og forklarede de udsving, der er - bl.a.
på grund af tilskuddet til ombygning af naturfagslokalerne i 2011, der først er kommet
i 2012. Regnskabet blev herefter godkendt af bestyrelsen. Helle Buhr gennemgik
herefter regnskabsopfølgningen fra 4. kvartal og fik ligeledes bestyrelsens
godkendelse.

Ad 3)

Søgetallet til Falkonergården er samlet gået lidt ned. Dette skyldes formodentlig, at
skolen har været meget omhyggelig med at informere elever fra Hvidovre, Vestegnen,
NV og Nørrebro om de små muligheder for optagelse på de mest søgte studieretninger
med de nuværende afstandkriterier.
Samtidig er det glædeligt, at skolen samlet har fået flere naturvidenskabelige
ansøgere, og at det arbejde med at promovere naturvidenskab på Falkonergården viser
positive resultater.
På denne baggrund ønskes oprettelse af 7 stx klasser (heraf 1 blandet klasse og 2 rene
nat-klasser) samt 3 TD stx klasser og 1 3 årig HF. Det samlede søgetal til HF er gået
ned, og der er mange, der gerne vil overtage vores 2årige HF klasse.

Ad 4)

Bestyrelsen drøftede det fremsendte forslag til forretningsorden og besluttede at
sammensætning, formandens rolle (ingen næstformand mv) skal bibeholdes, mens der
er ændringsforslag i forbindelse med resultatlønskontraktbehandling og punkter på
møderne. Endeligt forslag behandles sammen med vedtægten på næste møde.

Ad 5)

A: halbyggeri: Der er nu fremsendt byggeandragningsansøgning til Frederiksberg
Kommune efter endnu en gennemgang af rumskemaer mv. Torben Borg er en meget
dygtig hjælp til gennemgang af tegninger og tekniske installationer. Vejenes status
skal undersøges (ikke svar endnu ..), og bygherrerådgiver skal spørges om
fordele/ulemper ved totalentreprise/ fagentreprise og skolens/bestyrelsens rolle i
relation til dette valg.
I erkendelse af, at vi ikke er en stor organisation, der kan dække problemer af, hælder
bestyrelsen p.t. mest til en totalentrepriseløsning, men økonomi mv. skal belyses
nærmere.
B: OK 13: Det forventes, at AC samlet stemmer ja til OK 13 forslaget om
overenskomst, mens gymnasielærerne som gruppe vil stemme imod. Overenskomsten
betyder, at der kommer lønstigninger samtidig med, at GL´s aftaleret forsvinder og
lærerne tildeles løn og opgaver - ikke tid. Det er en vanskelig proces, men på
Falkonergården er det ikke her og nu et spareprojekt. Der er krav om mulighed for
tidsregistrering, og skolen har nedsat en taskforcegruppe med pæd.råds formandskab,
GL- repræsentanter og ledelse til at styre processen og sammen finde de løsninger, der
passer til denne skole, men i sidste ende er det ledelsens opgave at lede og fordele
arbejdet.
C: rygeregler mv: Det er skolens opfattelse, at det går bedre med overholdelse af
rygereglerne, men det er ikke lykkedes at få beboerne i den Sønderjyske By til at
komme til et møde med elever og lærere. Derimod er der god kontakt til
Frederiksberg Kommune, der også erkender de problemer, vi alle har med de
opgravninger, der nu på 6 måned giver vanskeligheder for skolen og beboerne.
D: Nyt fra elevrådet: Der har været nyvalg til formandskabet i elevrådet og August
og Miranda stillede op sammen og blev valgt. De er ved at komme godt ind i sagerne
og fortalte om arbejde med håndtørrere, rygestopkurser, flaskeindsamling til et nyt
fodboldbord og Bazardag for UNICEF d 19. april kl. 15.30 – 19.00.

Ad6)

Der er præmiere på årets musical d. 9. april. Bestyrelsens medlemmer skal have log in
til lectio. Her står alle aktiviteter. De større arrangementer står ligeledes på
hjemmesiden og vil fremover blive nævnt på bestyrelsens møder.

Ref: 11.april 2013
Kirsten Cornelius

