Referat fra møde i skolebestyrelsen for Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus
Tirsdag d. 6. juni 2017
Til stede: Henrik Toft Jensen, Frank Stjerne, Trine Holst Veicherts, Maren Pilgaard, Hanne Funch Bro
Jørgensen, Steen Pedersen og Kirsten Cornelius
Afbud : Morten Østergaard, Marie Louise Bille Brix-Andersen, ikke til stede Deniz Sekman.
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Godkendelse af referat fra mødet d. 21.3. 2017
Regnskabsopfølgning 31-3 og Regnskabsinstruks (HBJ) (bilag følger)
Byggeriet: klassefløj – orientering (HTJ)
Kommende byggeri: lærerforberedelse m.v. (SP)
Implementering af reform (CO) (bilag)
Ansættelser og afsked (SP)
Nyt fra elevråd: Falken, falkofester, oprydningskampagne, tvillingtirsdag, OD (Deniz)
Nyt fra pædagogisk råd (MP & LB)
Evt.

Ad 1)

Referatet blev godkendt.

Ad 2)

HFB gennemgik kort forløbet frem til 1.april. Den væsentligste bemærkning er, at der var 5 elever
færre i 1.g. klasserne end budgetteret. Dette affødte en efterfølgende drøftelse af ungdomskultur
og muligheder for fastholdelse, som der fortsat skal være fokus på efter reformen 1. august.
Herefter besvarede HFB spørgsmål i relation til den nye regnskabsinstruks. Instruksen blev
efterfølgende godkendt af bestyrelsen og underskrevet af rektor og formanden.

Ad 3)

HTJ orienterede bestyrelsen om udviklingen i byggeriet. De oprindeligt valgte mursten viste sig at
være uacceptable, da de blev brugt til mock-up, og dette medførte omvalg af mursten, som var
klart dyrere. Efterfølgende opstod strid med entreprenøren omkring tidsforlængelse. Denne
tvist er nu løst med forlig, der kostede skolen 400.000 kr., men samtidig betyder det, at
afleveringsdatoen fortsat er før efterårsferien, således at der kan flyttes over fra Frb.HF i uge 42.
Indvielse forventes afholdt i slutningen af november, og der forventes fortsat, at budgettet holder.

Ad 4)

SP redegjorde for fremrykkelse af planer om ombygning af lærerforberedelse med plads til ca. 40
lærere. Budgettet er på ca. 7 mio. Der er nedsat en gruppe af lærere til at medvirke til at finde de
bedste løsninger på indretning, lys mv. Byggeriet kan begyndes ”oppefra”, således at det først går
ud over brug af pigeidrætssal, når det bliver forår.
Derudover er der ombygning af fagfløj og projekt med skur, hvor brandsikring gør opførelsen
rimeligt dyr. Det forventes dog, at Lejerbo medfinansierer skuret.

Ad 5)

CO gennemgik forslaget til implementering af reformen på Falkonergården. Forslaget er godkendt
af pædagogisk råd og omfatter bl.a. ny organisering i 10 mandsgrupper, afklaringsforløb frem til
november og indførelse af studieretningsdage for alle inden endeligt valg.

Ad 6)

SP redegjorde for afgang og forventet tilgang. Der er en del friholdelser grundet orlov, barsel mv.
og 4 opsigelser grundet alder og flytning. Foreløbig er der ansat 3 nye adjunkter, og der forventes
endnu 2 faste ansættelser, mens resten dækkes af årsvikarer. Der er ingen vanskeligheder med at
rekruttere.

Ad 7)

CO redegjorde kort for elevrådets programpunkter fra Fællesudvalgsmødet og beklagede det
manglende fremmøde.

Ad 8)

MP kommenterede kort forløbet med planerne for reformen og fortalte om Falkoakademiet. Alle
lærere indgår i en udviklingsgruppe, som arbejder med pædagogiske spørgsmål som f.eks. mindset
baseret undervisning, supervision eller skriftlighed mv.

Ad 9)

HTJ refererede fra bestyrelseskonference, hvor Falkonergården bl.a. havde bidraget med indlæg
om samarbejde i skolebestyrelsen. Bemærk næste bestyrelsesmøde flyttes til 26. september 2017
kl. 17.00.

Referent
Kirsten Cornelius 7. juni

