Referat fra møde i skolebestyrelsen på Falkonergården d. 10.dec. 2013:

Til stede: Henrik Toft Jensen, Frank Stjerne, Lars Rasmussen, Morten Østergård Jensen, Jens Ole
Gaardsted, Trine Veicherts, August Bang, Miranda Døving Beck, Kim Austin Schmidt, Helle Buhr Pedersen,
Steen Pedersen og Kirsten Cornelius. Mette Prip Bonne fra Rønnow Arkitekter deltog under punkt 7.
Dagsorden:
1) Godkendelse af referat fra møde d. 17. september 2013
2) Økonomi: Regnskab 3.kvartal og regnskab 2013 samt forslag til budget 2014
3) Halbyggeri - status
4) Kapacitet og udbud af studieretninger 2014-15
5) Nyt fra elevrådet
6) Ferieplan 2014-15
7) Potentialer for udbygning
8) Mødeplan for 2014
9) Evt.
Ad 1) Referatet blev godkendt med bemærkning om, at det afsnit i resultatlønskontrakten for det
kommende år, der omhandler sygefravær, ikke vil kunne sammenlignes med tidligere år grundet
ændrede registreringsprocedure som følge af OK 13.
Ad 2) Helle Buhr gennemgik regnskab for 3.kvartal og forventet regnskab og budget for 2014. Det
forventede overskud er større end budgetteret og budgettet for 2014 udviser ligeledes overskud. Løn er
tillagt 1,57 % i alt. Der er ikke indregnet forventede tilbageføringsmidler og heller ikke evt. socialt
taxameter.
Bestyrelsen tog regnskabsopfølgningen for 2013 til efterretning og godkendte budgettet for 2014.
Ad 3) Byggeriet er nu gået i gang. Jönssons konkurs har forsinket processen, men der er aftalt indvielse
d. 14. november 2014 og endelig ibrugtagning senest 25. november 2014. Bestyrelsen ønsker referater fra
alle byggemøder og økonomirapportering tilsendt hver anden måned. Bestyrelsen pålagde endvidere
rektor mådehold med uforudsete udgifter.
Når lån hjemtages skal vilkårene sammenlignes grundigt herunder bidragsydelsen.
Bygherrerådgiveren skal lave en risikovurdering på uforudsete udgifter til byggeriet.
Ad 4) Formand for pædagogisk råd Kim Austin gennemgik det forslag om studieretningsudbud for det
kommende skoleår, der er vedtaget i pædagogisk råd. Forslaget indeholder færre studieretninger som en
konsekvens af de ændrede optagelsesbetingelser. Kim beklagede, at dette betød, at udbud, der indeholder
nye fagkombinationer og pædagogisk nytænkning på denne måde ikke får mulighed for at blive afprøvet,
men anbefalede forslaget i den nuværende situation med meget regoristiske optagelsesregler.
Bestyrelsen godkendte herefter forslaget.
Ad 5) Elevrådet har nedsat både et nyt kantine- og et nyt kunstudvalg. Sidstnævnte fik forslag med på vejen
om at søge Politikens kunstfond om kunst til skolen. Fællesudvalget har nedlagt de traditionelle
morgensamlinger, fordi eleverne kom og gik (bl.a. over til HF-kurset) - men juleshow er som altid populært
og her kommer rigtig mange.

Der planlægges elevrådstur i januar og valg til elevrådet.
Grundet byggeriet bliver såvel musical som Bazar mindre omfattende i år, men eleverne ønsker at
opretholde traditionerne omkring disse arrangementer.
Elevrådet er endvidere med på sidelinien med skolens hjemmeside- som bliver rigtig god!
Ad 6) Forslaget til ferieplan blev vedtaget.
Ad 7) Rønnow arkitekter har udarbejdet et hæfte med de potentielle muligheder for udbygning på
Falkonergården. Der er ligeledes fremstillet en model, der anskueliggør mulighederne. Dagen før
bestyrelsesmødet var stadsarkitekt Claus Sivager til møde på skolen og så på mulighederne.
Han foreslog på denne baggrund at rive rektorboligen ned og erstatte den af en større bygning med op til
1500m2 til styrketræning, klasseværelser, kreative fag mv. og anbefalede, at Rønnow arkitekter arbejder
videre med samspillet med resten af skolen, med materialemuligheder og forskellige former af bygning og
tag.
Mette Prip Bonne fra Rønnow gennemgik forskellige muligheder for bestyrelsen, som efterfølgende
nikkede til, at hun arbejder videre med projektet og går i yderligere dialog med kommunen indenfor en
beløbsramme på max 100.000 kr. Såfremt Rønnow arkitekter sidenhen får opgaven trækkes dette beløb fra
det kommende honorar.
Hvis der skal laves ny lokalplan, er tidsrammen for evt. første spadestik ca. 2 år.
Ad 8) De kommende møder i skolebestyrelsen holdes 11. marts, 19. juni, 7. oktober og 16. december 2014.
Ad 9) Rektor takkede bestyrelsen for godt samarbejde i 2013.
Efterfølgende har Frederiksberg Kommune valgt at erstatte Frank Stjerne med Laura Lindahl.
Det er med beklagelse, at vi må sige farvel til Frank efter kun 2 år, og jeg ønsker personligt at takke ham
varmt for hans dygtighed og engagement.

Ref. Kirsten Cornelius

