Referat fra møde i skolebestyrelsen for Falkonergårdens Gymnasium og
HF-kursus : Torsdag d. 20. juni 2013:
Til stede:
Henrik Toft Jensen, Frank Stjerne, Trine Holst Veichert, Lars Rasmussen, Jens Ole Gaardsted, August Bang,
Miranda Døving Beck, Christina Teller, Kirsten Cornelius. Steen Pedersen var til stede under punkterne 1-6.
Afbud: Morten Østergård Jensen.
Dagsorden:
1) Godkendelse af referat fra mødet d. 4. april
2) Præsentationsrunde/nyt medlem: Trine Holst Veichert.
3) Revideret vedtægt og forretningsorden for skolebestyrelsen
4) Revideret budget og likviditetsbudget 2013
5) Siden sidst: a) planlægningsgrundlag og klassekvotienter
b) rekruttering og ansættelser
c) implementering OK 13
6) Byggesagen – herunder orientering om møder med långivere.
7) Nyt fra elevrådet
8) Orientering om kommende aktiviteter
9) Orientering om Team Danmark på Falkonergården og nye aktiviteter/ på ordningen 2013-14
10) Møder i skoleåret 2013-14
11) Evt.
Inden mødet uddelte Henrik Toft Jensen brev fra undervisningsministeren til bestyrelseformændene ved
Gymnasieskoler og HF-kurser og orienterede i forlængelse heraf om møde om OK 13 for
bestyrelsesformænd tidligere på året.
Ad 1) Referatet blev godkendt med følgende tilføjelse fra Lars Rasmussen: Der er efter overenskomsten to
muligheder, enten tidsregistrere eller også indgår man en arbejdstidsaftale.
Ad 2) Præsentationsrunde og formanden bød velkommen til bestyrelsens nye medlem Trine Holst Veichert.
Ad 3) Vedtægt og forretningsorden er udarbejdet efter skabelon fra ministeriet (vedhæftet).
Efter gennemgang og spørgsmål vedrørende ny vedtægt og forretningsorden, blev det besluttet, at de
explicitte ændringer i § 14 udsendes sammen med dette referat (vedhæftet). 8 dages indsigelsesfristen blev
indskærpet, dog således, at referatet først er endeligt godkendt, når det er underskrevet på efterfølgende
bestyrelsesmøde.
Ad 4) Steen Pedersen gennemgik det reviderede budget for 2013. Der er ved revideringen taget højde for
forventningen/erfaringen med flere elever i klasserne og de øgede lønudgifter som følge af OK13.
Budgettet for 2013 – 17 viser faldende overskud og direkte underskud på driften, der dog kompenseres ved
det forventede overskud på bygningerne. Bestyrelsen godkendte herefter det reviderede budget.

Ad 5)
a) Grundet stort fald i søgningen til HF i region Hovedstaden var der ingen problemer med beslutningen
om ikke at oprette 2årigt HF i 2013. På baggrund af erfaringerne fra 2012 er skolens planlægningstal for de
kommende 1.klasser 29,5. På nuværende tidspunkt har kun 4 elever meldt fra hvilket betyder, at skolen er
overbelagt med 11 elever. Der har været 62 skriftlige klager og der er lang venteliste. Målet er, at der er 28
i gennemsnit 5. september.
b) Falkonergården har igen haft mange kvalificerede ansøgere til de opslåede stillinger. Der er ansat 5 nye
adjunkter, hvoraf de 3 har været på skolen som årsvikarer i år. Herudover er der ansat 2 nye
barsels/årsvikarer. 3 af de nyansatte har udenlandsk nationalitet, hvilket ses som understøttelse af skolens
værdisæt og ønske om ”at favne bredt”.
c) Steen Pedersen orienterede om processen med implementering af OK 13, hvor først faggrupperne
derefter lærergrupperne om hver klasse har holdt møder for at fordele arbejdet. De opgaver, der herefter
var ubesat har ledelsen efterfølgende fordelt. Det formodes at skolen vil stille tidsregistrering fra lectio til
rådighed fra 12. august. Ledelsen vil følge den enkelte lærer ved 4 årlige samtaler om arbejdsbelastning og
planlægning. Dette er bl.a. drøftet på samarbejdsudvalgsmødet d. 12. juni. Der er tale om lønstigninger og
der er ikke sigtet mod effektiviseringer. Målet er større udbytte af undervisningen for eleverne bl.a ved at
åbne for flere initiativer med pædagogisk nytænkning.
6) Frederiksberg Kommune har givet byggetilladelse til idræts-og forsamlingshallen i Grønnegården.
Bestyrelsen inviteres til forelæggelse af hele projektet tirsdag d.2. juli kl. 9.00 på lærerværelset.
Udbuddet vil ske som en hovedentreprise, som det fremgår af kontrakten med arkitekterne. Steen
Pedersen orienterede om møder med potentielle långivere. Bestyrelsen får forelagt forslag til finansiering
på kommende møde.
7) August orienterede sammen med Miranda og elevrådsarbejdet og kommende initiativer fra
skraldespande, knager, håndtørrere, flere borde i kantinen og flaskecontainer, der skal finansiere
bordfodbold -bord til evaluering af basaren, der gav et fint overskud til UNICEF.
Næste år har elevrådet planer om kantineudvalg og kunstudvalg samt projekt Afrika for Falkonergården.
Til dette var der forslag fra bestyrelsen om at tage kontakt med Lions Club, der støtter Mazanga og hvorfra
der også kan komme gode oplæg til fællestimer mv.
Elevrådet har også sammen med fællesudvalget arrangeret, at der kommer fællestimer for alle 2 og 3(4) g
elever med Motivation - for at styrke motivationen for at bruge egne evner godt. Ligeledes planlægge en
charmeoffensiv over for naboerne i forbindelse med skolestarten.
8) Kommende aktiviteter:
26.juni er der fest for alle afgangsklasser og deres lærere kl. 18.30
28. juni er der translokation kl. 10.00 i Frederiksberghal 4, derefter er der frokost og afsked for to kolleger,
der går på pension
2. juli er der forelæggelse af byggeprojekt kl. 9.00 på lærerværelset
23. august er der idrætsdag og fest i skolegården
5. september er der fremlæggelse af byggeriet for naboer mv.
Bestyrelsen er velkommen til alle arrangementer, men af hensyn til planlægning af fortæring mv. vil det
være rart med forhåndstilmelding.
Bestyrelsen anbefales endvidere at følge månedskalenderen på lectio (lectio.dk herefter falkonergården
hvor man via hovedmenu kan gå direkte ind på kalenderen. Bemærk: Kalenderen ændres løbende.)
Christina Teller orienterede om Team DK-ordningen på Falkonergården. Vi er suverænt landets største
(og bedste) skole for Team Danmark-elever. Forventet 400 elever i 2013-14. Team DK har certificeret skolen
som en af 9 skoler i Danmark, der lever op til deres krav. Disse krav bunder til dels i de krav, som

organisationen ”Eliteidrætsgymnasier” allerede havde opstillet for medlemmerne. Christina er
bestyrelsesmedlem i denne forening som samarbejder med videndeling og udveksling af eksperter,
fællesmøder mv
På Falkonergården går mange af de idrætsligt dygtigste elever og det kan konstateres, at de er mere og
mere væk. Bl.a. derfor er der sat forsøg i gang med udvidet brug af IT i undervisningen, således at der kan
følges med og gives feed-back, selv om eleven geografisk er langt væk. Der er afholdt kursus her i foråret,
men vil blive sat systematisk ind i det kommende skoleår med tilbud/krav til alle, der underviser Team
Danmark-elever. Hvert fag skal ligeledes have en fjernundervisningsekspert, der kan træde til - enten med
hjælp til læreren eller overtage ekstraundervisningen (som betales af TD).
Bestyrelsen foreslog kontakt til Løkkefonden og det blev bemærket, at det også ved fjernundervisning er
væsentligt, at eleverne også lærer at tænke selv.
Ad 10) Følgende møder er planlagt i skoleåret 2013-14:
17. september 2013 kl. 17.00
10. december 2013 kl. 17.00
11. marts 2014 kl. 17.00 og
19. juni kl. 17.00

