Referat fra møde i skolebestyrelsen for Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus
Torsdag d. 15. december 2016 kl. 17.00:
Til stede: Frank Stjerne (FS), Trine Holst Veicherts (TH), Morten Østergaard Jensen (MØ), Maren Pilgaard
(MP), Marie Louise Bille Brix-Andersen (LB), Birk Grave (BG), Sarah Sofie Selvik (SS), Hanne Funch Linnet
Bro-Jørgensen (HF), Steen Pedersen (SP) og Kirsten Cornelius (CO).
Afbud: Henrik Toft Jensen (HT).

I formandens fravær blev mødet styret af MØ.
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Godkendelse af referat fra mødet d. 26. september 2016
Forventet regnskab 2016, budget 2017-21 og afrapportering fra Rigsrevisionen (HF)
Orientering om gymnasie- og HF-reform og afslag på ansøgning om idrætsvidenskab (CO)
Kapacitet og udbud af studieretninger (SP)
Byggeri – specielt gårdprojekt (CO)
Nyt fra elevrådet (BG og SS)
Nyt fra pædagogisk råd (MP og LB)
Mødeplan for 2017
Evt.

Ad 1) MØ havde spørgsmål i forbindelse med referatet om udviklingen i klassestørrelse i 1.g., og der blev
svaret, at der ikke længere er ”for mange” elever på nogen årgange på Falkonergården.
Ad 2) HF gennemgik det forventede regnskab for 2016 og besvarede spørgsmål bl.a. om udgifter til energi,
rengøring og leje af idrætshaller. Det forventede overskud er på små 6 mio. Opgørelse over cash-flow mv.
er ikke færdigt, men sendes ud til bestyrelsen primo januar. Budgettet blev godkendt efter en drøftelse,
hvori der indgik overvejelser om kapacitet og ansættelsessikkerhed for medarbejderne. Det er både elevog lærerrepræsentanters opfattelse, at det fungerer tilfredsstillende med 38 klasser, men heller ikke flere.
Det er bestyrelsens mål, at der er gode forhold for både elever og lærere, og at der fortsat er en positiv
bundlinje om end af begrænset størrelse.
Det blev besluttet at påbegynde projektering af ombygning af bogloft til lærerarbejdspladser og
nødvending ombygning af kantine med henblik på opstart af ombygning ultimo 2017.
Bestyrelsen tog rapporten fra Rigsrevisionen til efterretning.
Ad 3) Arbejdet med planlægning af gymnasie- og HF reform til kommende skoleår er i gang, og der er
specielt fokus på afklaringsforløbet, hvor stx-eleverne i perioden fra august til slut oktober skal gøres klar til
at vælge studieretning og samtidig introduceres til skolens værdisæt og livet som gymnasieelev. Herudover
beklages indskrænkningen i studieretnings-mulighederne specielt mht. de kreative fag, som har stor
betydning for skolens sociale liv.
Undervisningsministeriet har ikke godkendt skolens ansøgning om forsøg med Idrætsvidenskab A.
Bestyrelsen besluttede, at formanden skal skrive til ministeriet og udbede sig en forklaring, da den
fremsendte standardskrivelse ikke svarer til de faktiske forhold.

Ad 4) Bestyrelsen besluttede, at skolen har uændret kapacitet (38 klasser) i skoleåret 2017-18, hvilket
betyder, at der (kan) optages 7 (3-årige) stx-klasser, 3 (4-årige) TD-klasser og 1 (3-årig) HF klasse. SP
forklarede og begrundede forslaget om udbud af studieretninger, og dette blev efterfølgende vedtaget.
Ad 5) CO orienterede om byggeriet, der indtil videre holder planen. Gårdprojektet tages nu – i fællesskab
med eleverne op til fornyet revision.
Ad 6) BG orienterede om det kommende valg til elevrådsformand med 3 kandidater, om skoleavis,
udmeldelse af DGS og om et fremragende resultat (rekord-igen) for elevernes indsats på Operations
Dagsværksdagen i november, hvor små 250.000 kr. blev tjent ind af skolens elever. Bestyrelsen roste
elevernes indsats!
Ad 7) MP og LB orienterede om lærerkurset i Gilleleje, hvor der blev arbejdet med skolens værdier bl.a. i
forlængelse af rummelighedsgruppens oplæg og arbejde og med synlig læring, formativ evaluering mv.
Bestyrelsen spurgte ind til forsøget med karakterfrihed i 1.g. Det har stort set været en succes, og de
forventede protester fra forældre er helt udeblevet. Det er imidlertid ikke altid lettere at give formativ
evaluering og formidle til forældrene, men der arbejdes videre, og pædagogisk udvalg kommer med udspil
omkring det videre forløb.
Der er nedsat en række udviklingsgrupper med henblik på implementering af gymnasie- og HF-reformerne.
Udgangspunkt for arbejdet er de obligatoriske krav, der forventes at gælde for stx/Hf fra august 2017 OG
de værdier om faglig nysgerrighed (kreativitet), tryghed, trivsel, rummelighed, tolerance, respekt,
fællesskab og demokrati mv., som blev debatteret på lærerkurset i Gilleleje og efterfølgende besluttet at
medtænke i samtlige grupper.
Ad 8) Under forudsætning af formandens godkendelse planlægges følgende bestyrelsesmøder i 2017:
21. marts, 6. juni, 27. september og 12. december.
Ad 9) Med ønsket om en rigtig god jul og et godt nytår takkede CO bestyrelsen for engageret og godt
samarbejde i 2017.

Ref. Kirsten Cornelius 16. dec. 2016

