Referat fra møde i skolebestyrelsen for Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus
Tirsdag d. 21. marts 2017
Til stede: Henrik Toft Jensen, Frank Stjerne, Morten Østergaard, Trine Holst Veicherts, Maren Pilgaard,
Marie Louise Bille Brix-Andersen, Deniz Sekman, Hanne Funch Bro Jørgensen, Steen Pedersen og Kirsten
Cornelius
Simon Høgenhav fra PWC var til stede under punkt 1-3. Birk Grave var til stede under punkt 1-4.
Dagsorden:
1. Præsentation af nyt medlem
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 15. december 2016
3. Revisionsprotokollat og regnskab (PWC)
4. Revideret langtidsbudget (HF)
5. Orientering om byggeri (HTJ)
6. Orientering om søgetal og kapacitet (CO)
7. Implementering af reformer STX og HF (SP)
8. Nyt fra elevrådet
9. Nyt fra pædagogisk råd
10. Evt.

Ad 1) Deniz blev præsenteret. Han er nyvalgt formand for elevrådet.
Ad 2) Referatet blev godkendt.
Ad 3) Simon Høgenhav fra PWC gennemgik revisionsprotokollater og årsrapport udarbejdet af ledelsen og
PWC og besvarede spørgsmål i tilknytning til disse. Resultatopgørelsen viser et fornuftigt resultat og
besøget fra rigsrevisionen har ligeledes vist, at der er godt styr på tingene, og der følges op på de enkelte
anbefalinger, som fremkom efter dette besøg. Der er – som tidligere - bemærkninger vedrørende
funktionsadskillelse og lønsystemet samt bemærkning vedrørende tilsynssag vedrørende manglende
overholdelse af klasseloftet. Bestyrelsen blev samtidig orienteret om, at rektor er indkaldt til samtale om
manglende overholdelse af klasseloftet for Team-Danmark STX og HF, hvilket bl.a. var opstået grundet
ministeriets meget sene udmeldinger.
Bestyrelsen godkendte og underskrev på denne baggrund regnskab og revisionsprotokollat.
Ad 4) Hanne Funch gennemgik det reviderede langtidsbudget, der bygger på en kapacitet på mindst 37
klasser og viser et positivt resultat frem til 2021. Det er samtidig vigtigt at fastslå, at der ikke forventes
afskedigelser (af fastansatte), men mindre begrænsning af årsværk grundet bortfald af aldersreduktion
og krav om, at man efter et år på deltid, skal vælge fast deltid eller fuldtidsansættelse, således at skolen
kan planlægge og disponere bedst muligt. Bestyrelsen godkendte herefter det reviderede langtidsbudget.
Ad 5) Henrik Toft redegjorde for problemer med mursten til byggeriet. Kvalitet og farver har ikke levet op til
forventningerne og svarede ikke til de prøvesten, der var leveret, så nu må der tænkes om! Petersen Tegl
er kontaktet med henblik på sten i andet format, og der tages beslutning næste uge under forudsætning af,
at både pris og kvalitet kan godkendes. Tidsplanen holder indtil videre, men ovennævnte problem kan
betyde forcering/forlængelse og samtidig være en dyrere løsning. Økonomien kan holde med
ekstraudgifter, da vi har været forskånet for større udgifter til vinterforanstaltninger.

CO orienterede herefter om processen omkring fast inventar og gårdrenovering, hvor
elevrepræsentanterne spiller en stor og dygtig rolle.
Ad 6) Falkonergården har igen haft meget stor søgning, mens gymnasier på vestegnen, Kastrup og Herlev i
lighed med gymnasier i udkanten af større byer og landområder har haft meget lav søgning. Det bliver
vanskeligt at få fyldt gymnasierne på vestegnen op, og det er fortsat afstanden fra bopæl til skole ( ifølge
google maps!), der afgør, hvem der kan optages på deres 1. prioritet.
Ad 7) SP redegjorde for de vigtigste ændringer efter reformen: Ingen har valgt studieretning. Alle begynder
med fælles afklaringsforløb - hvor såvel matematik screening som ap, nv mv . og orientering om de
forskellige studieretninger skal hjælpe eleverne med at vælge. Omkring 1. november dannes de varige
studieretningsklasser, hvor undervisningen i 1 g tones efter dette valg, men hvor fagene her på skolen vil
være de samme, således at det først er i 2. og 3. (4.) g, at særfagene kommer til. Det er samtidig nyt, at den
store skriftlige opgave, som alle elever skriver i 3. (4) g nu skal forsvares ved en mundtlig eksamination.
Dette anses for at være et fremskridt. HF tilrettelæggelse over 3 år er uproblematisk. Skolen har nedsat en
række grupper, og ministeriet afholder skole - fag – og implementeringskurser med læringskonsulenter,
som vi deltager i. Den endelige plan fremlægges for pædagogisk råd på mødet i april.
Ad 8) Deniz fortalte om elevrådets tur sidste weekend, hvor skolens målsætninger blev debatteret sammen
med demokrati og arbejdsopgaver for forskellige udvalg. En kampagne mod skrald og rod med muntre
indslag er på tegnebrættet, og det nye elevråd har planer om bedre kommunikation via skoleblad ”Falken”
og brug af sociale medier mv. og fortsættelse af rummelighedsgruppens arbejde med aktiviteter på tværs
af årgangen og klasser.
Ad 9) MP og LB redegjorde for lystlæsningsforløb og en nystartet læsegruppe samt vedtagelse af fortsat
formativ evaluering i 1. klasserne, hvor der kun gives karakterer i fag, der afsluttes til sommer.
Ad 10) HTJ redegjorde for møde mellem bestyrelsesformænd og ministeriet. Optagelsesbekendtgørelsen
ændres formodentlig næste år grundet sagen fra Langkær, men der er ingen nemme løsninger. Vi kan
forvente svar på det brev, bestyrelsen skrev i december. (Svaret er kommet, det vedhæftes).
På opfordring fra medarbejderrepræsentanterne besvarede HTJ spørgsmål vedrørende opslag af stillingen
som rektor på Falkonergården, som kan forventes at blive ledig indenfor overskuelig fremtid. Formanden
hører gerne forslag fra medarbejderne i denne forbindelse.
Ref. 22. marts 2017
Kirsten Cornelius

