
 

Referat fra møde i skolebestyrelsen for Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus 

Tirsdag d. 12. dec. 2017 

Til stede: Henrik Toft Jensen, Frank Stjerne,Trine Holst Veicherts, Morten Østergaard, Maren Pilgaard,  

Marie Louise Brix Andersen, Hanne Funch Bro Jørgensen, Steen Pedersen og Kirsten Cornelius 

Afbud: Deniz Sekman 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra mødet d.26.9.2017 

2. Forventet regnskab 2017 og budget 2017-21 

3. Byggeri: økonomistatus og tidsplan bogloft 

4. a) kapacitet og klasseloft   

b) Ekstra efteruddannelsesmidler 

5. Udbud af studieretninger for det kommende skoleår 

6. Nyt fra pædagogisk råd: erfaringer med afklaringsforløb mv 

7. Nyt fra elevråd – resultat OD – nyvalg mv 

8. Mødeplan for 2018 

9. Evt. 

 

Ad 1) Referatet blev godkendt. 

 

Ad 2) HFL orienterede om økonomien i 2017, hvor der forventes lidt større overskud end 

budgetteret. Dette skyldes bl.a. senere optagelse af lån og deraf medfølgende renteudgifter. 

Herefter blev foreløbig budgetlægning for perioden 2018-21 gennemgået. Hvis der ikke kommer 

større uforudsete udgifter, kan budgettet hænge sammen i 2018 og 2019, men der må forventes 

underskud i 2020, hvis nuværende årlige dispositionsbegrænsninger fortsætter. Bestyrelsen 

drøftede i lyset heraf det samlede klassetal for skolen og muligheder for, at der kan komme positive 

tal på bundlinien fremover. Bestyrelsen godkendte herefter budgettet for 2018. 

 

Ad 3) SP gennemgik kort status for byggeriet af ny undervisningsfløj, hvor der pt arbejdes med at 

ordne sidste ting, men hvor gårdbelægning mv afventer forår og varmere klima. Byggeriet holder 

budgettet. Bogloftet er ligeledes godt i gang . Det har været nødvendigt at ændre antallet af 

vinduer, og det må forventes, at det nye skur bliver berørt af den kommende flugtvejstrappe, 

men loftet er klar, og byggeriet forventes færdigt sommer 2018. 

 

Ad 4) 

 a)Trods det laveste planlægningstal nogensinde og senere tælledag var der enkelte elever for 

meget i 1.g. klasserne. Dette er indberettet til ministeriet, og skolebestyrelsen tog orienteringen til 

efterretning.  



b) Bestyrelsen godkendte og underskrev herefter dokument vedrørende ekstraforbrug af 

undervisningsmidler i forbindelse med reformen. 

 

Ad 5) SP orienterede om, at Falkonergården er blevet godkendt til at udbyde og oprette 

studieretning med idræt b, og bestyrelsen nikkede til, at denne studieretning indgår i udbuddet til 

skoleåret 2018. 

 

Ad 6) MP redegjorde for erfaringer med afklaringsforløbet på Falkonergården. Evalueringen viser, 

at 33 % har ændret deres studieretningsønske fra august til november - at der har været tilfredshed 

med mentorerne, og at eleverne generelt har følt sig trygge og har trivedes godt. Samtidig 

påpegedes discrepansen mellem de lokale indsatser med mind-set baseret undervisning uden 

karakterer og det faktum, at afklaringsforløbet slutter med medtællende eksamen (og karakterer) 

i fagene NV og AP. Såvel struktur som indhold vil blive afpasset efter evalueringerne, så næste års 

forløb forbedres, og arbejdsbyrden formodentlig bliver mindre for lærerne. 

 

Ad 7) Desværre deltog der ikke nogen elever i mødet, hvilket bestyrelsen beklager. Da der er 

formandsvalg i januar må det indskærpes, at såvel formand som næstformand forventes at deltage 

I bestyrelsens arbejde. 

 

Ad 8) Følgende møder er planlagt i 2018: 20. marts, 12. juni, 24. september og 18. december. 

 

Ad 9) Rektor takkede bestyrelsen for deres indsats for Falkonergården i 2017 og specielt 

formanden, der i en række tilfælde har opkvalificeret både proces og selve byggeriet af den nye 

klassefløj. 

 

Skolebestyrelsen konstituerede Steen Pedersen som rektor for Falkonergården fra 1.1. 2018 - 

foreløbig for januar måned med option til februar mv. 

 

Ref. 13. dec. 2017 

Kirsten Cornelius 

 

  

 


