Referat af møde i skolebestyrelsen for Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus
Tirsdag d. 16. december 2014

Til stede: Henrik Toft Jensen, Trine Veicherts, Pernille Rødkær Bundgaard, August Bang, Miranda Døving
Beck, Morten Østergaard, Steen Pedersen, Hanne Funch Linnet Bro-Jørgensen og Kirsten Cornelius.
Afbud: Marie Louise Bille Brix-Andersen og Laura Lindahl.
Dagsorden:
1) Godkendelse af referat fra mødet d. 7. oktober 2014
2) Økonomi: regnskab 3.kvartal og regnskab 2014 samt budgetforslag for 2015
3) Halbyggeri status
4) Kapacitet og udbud af studieretninger 2015-16
5) Løfteevne. Orientering om brev og møde med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen
6) Nyt fra elevrådet
7) Ferieplan for 2015-16
8) Mødeplan for 2015
9) Evt.
Formanden begyndte med at byde Hanne Funch Linnet Bro-Jørgensen velkommen. Hun er ansat som ny
regnskabschef på Falkonergården i en kombinationsstilling med Christianshavns Gymnasium.
1) Referatet fra mødet 7. oktober blev godkendt.
2) Hanne gennemgik det forventede regnskab og budgetforslaget for 2015. Indtægtssiden for regnskabet
opdateres efterfølgende, og budgetforslaget er ligeledes opdateret mht. de seneste prognoser for elevtal
og tilskud fra ministeriet. Bestyrelsen drøftede herefter skolens generelle økonomi og mulige konsekvenser
af socialt taxameter og regeringsudspillet om gymnasiereformen.
På denne baggrund godkendte bestyrelsen budgetforslaget for 2015.
3) Idrætshallen er færdig, og der havde været afleveringsforretning samme formiddag. Tilbage står en
mangelliste med mindre mangler og udskudte arbejder. Der udestår pt. betaling i alt 650.000 kr. Disse
er delt op i 3,således at pengene kan blive frigivet, når disse arbejder er færdige.
Bestyrelsen havde inden mødet været nede og se hallen, og alle er tilfredse med resultatet.
Der afholdes indvielse af hallen d. 27.januar, endeligt tidspunkt afhænger af borgmesteren.
4) Bestyrelsen drøftede oplægget til kapacitet og udbuddet af studieretninger for det kommende skoleår.
Rektor redegjorde kort for erfaringerne med den nye optagelsesbekendtgørelse og regeringsforslaget om
færre studieretninger og obligatoriske A-niveauer. På denne baggrund besluttede bestyrelsen at fastholde
såvel kapacitet som udbud på linie med indeværende skoleår.
5) Formanden refererede fra bestyrelseskonferencen og redegjorde for besøg i Kvalitets og Tilsynsstyrelsen
på baggrund af brev fra Styrelsen af manglende løfteevne for 2-årige HF-ere, som i virkeligheden var 3årige. Skolebestyrelsen tog formandens beretning til efterretning. Efterfølgende er der kommet brev om, at
Styrelsen kommer på besøg på Falkonergården d. 29.januar for at tale med såvel ledelsen som lærere og
elever på den 3-årige HF-linie. Såfremt bestyrelsen ønsker at vide mere om dette besøg, er de velkomne til
at henvende sig.

6) August og Miranda orienterede om arbejdet i elevrådet og fællesudvalg; Der er forsøgsvis opstillet TV
uden for samfundsfag, hvor der kan ses TV2 news. Der er indført drugswipes til festerne, og der skal som
led i forebyggelsen af stofmisbrug afholdes fællestimer med Drugroad.
Der skal afholdes Bazar d. 24. april, og i januar skal der være valg til elevrådet og møder med DGS samt
møde med beboerne om rygning mv. på Sønderjyllands Álle. Begge aftræder nu fra elevrådet, og
formanden takkede efterfølgende dem begge for deres gode indsats.
7) Bestyrelsen godkendte forslaget til ferieplan for 2015-16.
8) Følgende møder blev berammet for 2015:
 10. marts 2015 kl. 17.00
 16. juni 2015 kl. 17.00
 6. oktober 2015 kl. 17.00
 15. december 2015 kl. 17.00
9) Rektor takkede bestyrelsen for godt samarbejde i 2014.
Referat 17. dec 2014
Kirsten Cornelius

