Referat fra møde i skolebestyrelsen for Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus
Mandag d. 26. september 2016 kl 17.00:
Til stede: Henrik Toft Jensen, Frank Stjerne, Trine Holst Veicherts, Morten Østergaard Jensen, Maren
Pilgaard, Marie Louise Bille Brix-Andersen, Birk Grave, Hanne Funch Linnet Bro-Jørgensen, Steen Pedersen
og Kirsten Cornelius
Afbud: Sarah Sofie Selvik
Dagsorden:
1) Godkendelse af referat fra 14. juni 2016
2) Regnskabsopfølgning 2.kvartal og forventet resultat (HFL)
3) Byggeri a) Status og tidsplan (CO) b) Lån (SP)
4) Siden sidst: Skolestart og reformplaner : a) Optagelse til HF, klasseloft og kapacitet b) Udbydelse af
studieretninger (CO)
5) Nyt fra elevrådet, OD, Falkoflowers, Morgenfest mv. Birk
6) Nyt fra pædagogisk råd: Klasseledelse-afskaffelse af karakterer i 1.g. mv. (LB/MP) Ekstra: Ferieplan
for skoleåret 2017-18.
7) Resultatlønskontrakter a) Afhandling for skoleåret 2015-16 b) Forslag til 2016-17
8) Evt.
Ad 1) Referatet fra 14. juni blev godkendt.
Ad 2) Hanne gennemgik det foreløbige regnskab og svarede på spørgsmål vedrørende poster, der
enten var større eller mindre end forventet, eksempelvis lidt færre elever (mindre indtægt) lavere
renteniveau (mindre udgift). Det samlede indtryk er, at årets resultat forventes at blive som
budgetteret. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.
Ad 3) Byggeriet går efter planen og forventes at holde den udleverede tidsplan, hvilket er bekræftet
gentagne gange på sidste byggemøde overfor rektor. Det er samtidig aftalt, at skolen kan fortsætte
lejemålet på Sønderjyllands Allé 2 frem til 1. nov. 2017, hvilket vil give god tid til at flytte alt
inventar og maskiner fra HF-kurset ind i de nye lokaler.
Steen gennemgik forløbet med lånoptagelse, hvor både Henrik og Frank har været til stede og har
godkendt processen. Der holdes skarpt øje med udviklingen på lånemarkedet for at sikre timing og
de bedste vilkår.
Ad 4) a) Optagelsen til HF endte med en dispensation til balleteleverne fremsendt d. 23. juni,
hvilket selvsagt var sent og har medført overbelægning i HF-klassen, da andre elever var optaget før
dispensationen. Ligeledes er der pt for mange elever i de 3 TD-klasser, mens det i år er lykkedes at
ramme præcis 28 i gennemsnit for de 8 nye 1.g. klasser. Rektor orienterede om årsager til
overbookningen, og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte den nuværende
procedure. Der er ikke plads til flere klasser på Falkonergården, og bestyrelsen godkendte, at der
næste år oprettes 1 3-årig HF, 7 stx-klasser og 3 Team DK-klasser, hvilket betyder opretholdelse af
status quo.
Ad b) Bestyrelsen drøftede indgående de nye muligheder for studieretninger og Falkonergårdens
stærke og svage sider mht. forventninger til oprettelse. Afstandskriteriet har givet fluktuationer, og
det er meget vanskeligt at forudse reformens virkninger på søgningen. Bestyrelsen godkendte
herefter skolens ansøgning til ministeriet om tilladelse til at udbyde Idrætsvidenskab A for Team
DK-elever, og at skolen udbyder Geo-fysik som studieretning på stx.

Ad 5) Birk tog udgangspunkt i det papir med visioner for elevrådet, som han har formuleret og
besvarede herefter spørgsmål og konkretiserede indholdet. Elevrødderne er meget aktive og
står i spidsen for mange aktiviteter, mens en gruppe mindre aktive elever mener, at eleverne har
for lidt indflydelse og ikke kan få ændret på forholdene. Bestyrelsen drøftede herefter de
demokratiske spilleregler, og det blev bl.a. pointeret, at alle forslag fra elever bliver hørt og fulgt
op, og at ledelsen er opmærksom på at inddrage elevønsker – selvfølgelig i forbindelse med
undervisning, men også fx i forbindelse med byggeri, men at mere og mere vedholdende
elevaktivitet også vil betyde større indflydelse.
Meget få endte med at deltage i Falkoflowers - vi er spændte på morgenfesten onsdag, og
forventer, at de fleste klasser også i år deltager i OD, og så skal der snart arrangeres
elevrådsdag/weekend.
Ad 6) Maren og Marie Louise orienterede om forsøg med afskaffelse af karakterer i efteråret i 1.g
for at sætte mere fokus på fremadrettet læring. Det er i den forbindelse vigtigt, at eleverne får
præcis feedback, og at der bliver fulgt op på den enkelte elev og klassen. Alle klasseledere har
været eller kommer i år på kursus, og der er generel tilfredshed med kursernes indhold og
muligheden for erfaringsudveksling. Her i efteråret er der endvidere som forsøg lagt ”lystlæsning”
ind i dele af undervisningen. Mange er begejstrede… nogle synes det er spild af god
undervisningstid. Forsøget evalueres til jul, og det overvejes, om det skal fortsætte og i givet fald i
hvilken form.
b) Ferieplanen for skoleåret 2017-18 blev godkendt.
Herefter afhandlede bestyrelsen rektors resultatlønskontrakt og kontrakten for det nuværende
skoleår.
Ref: 27. september 2016
Kirsten Cornelius

