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Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag 1)
Referatet blev godkendt – dog udtrykte bestyrelsesformanden endnu engang stor utilfredshed med
processen omkring protokollatet. Fremadrettet skal fejl m.m. være rettet, inden den sendes til
drøftelse i bestyrelsen. Vi taler med revisoren om hvorvidt, der evt. kan holdes et formøde inden
udsendelse af materialet næste år.
Der indsættes ekstraordinært et punkt 1.a på dagsordenen - Konstituering af bestyrelsen. Det er
vedtaget i SU, at den ene af de to medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, skal vælges blandt
SU´s repræsentanter. SU har udpeget Bo Jørgensen (TR) som deres repræsentant. Maren Pilgaard
er valgt af lærerne som medarbejderrepræsentant. Det er Maren Pilgaard, der har stemmeret i
bestyrelsen.
Henrik Toft Jensen blev valgt som formand for bestyrelsen og Frank Stjerne blev næstformand.
Maren og Marianne vil fremadrettet sikre kommunikation med elevrådsformændene med henblik
på at sikre deres deltagelse i møderne.
Punkt 3 blev rykket frem på mødet, da to elever fra kunstudvalget og en lærer skulle fremlægge
projektet for bestyrelsen.
2.

Budget – orientering v/Hanne (bilag 2 og bilag 3)
Hanne gennemgik budgetopfølgningen. Umiddelbart ser det ikke ud til, at vi afslutter året med det
forventede overskud. Dels er der gået en stor gruppe elever ud i 2.g (flere end forventet), og det er
ikke så let at få nye elever ind i 3.g (det kræver typisk, at det er elever, der flytter til KBH og derfor
skal skifte skole). Ydermere var udgifterne til udsmykningen ikke lagt i det oprindelige budget. Vi
kan overveje, om udgifterne til kunst skal indgå i dette års regnskab, eller om det skal hensættes til
næste år. Bestyrelsen blev enige om, at vi udformer næste års budget på baggrund af dette års
erfaringer. Derudover skal skolen have fokus på ikke at miste studieparate elever. De kommende
2.g klasser er fyldt op, hvilket er godt ift. budgettet.
Likviditetsbudgettet falder ift. tidligere. Vi skal have et nyt lånetilbud, men det er stadig uklart, hvor
stort lån vi har brug for. Vi hjemtager et lånetilbud efter sommerferien (det holder ½ år), og så må
vi beslutte, om vi optager dette lån eller indhenter et nyt. Vores kassekredit er vores billigste
løsning lige nu. Vi afdrager 2 mio. på denne om året, så det ser fornuftigt ud.

3. Kunst-projekt i den ny fløj – præsentation v/lærer og elever fra kunstudvalget, samt kontakt med
kunstnerne via Skype.
Eleverne præsenterede kunstnernes projekt ”This Moment”, som integrerer kunst ift. Falko´s
værdier (Rummelighed, trivsel, åbenhed og tolerance). Det tager også udgangspunkt i de former og
materialer, som allerede er på Falko (messing, graffiti, cirkler, træ). Værket indeholder flere

forskellige elementer med forskellige placeringer i den nye fløj. Bestyrelsen var i store træk
begejstrede for værket, men havde dog også nogle indsigelser til nogle af delværkerne (fx om
sproget i messingteksterne skulle være på alle sprog og ikke kun engelsk, om messingskibet skulle
være Santa Maria). Generelt var meldingen, at det var lækre materialer, og godt at det ikke kun var
malerier, men bestod af forskellige kunstudtryk. Bestyrelsen ønskede ikke at indkøbe de to flag til
gården, akkurat som de heller ikke ønskede at skolens logo udskiftes. Bestyrelsen syntes, at værket
skal præsenteres for lærere og elever. Vi skal ligeledes holde os inden for budgettet. Vi afventer,
om vi skal vælge den dyre eller billige model, til vi har fået svar fra de ansøgte fonde.
4. Status elevoptag v/SP
Vi har optaget 7 STX-klasser, 3 STX-TD klasser og 1 HF-TD klasse. Søgetallet til STX var næsten det
samme som sidste år (14-20 færre), men vi fik flere STX-TD ansøgere (ca. 35 flere ansøgere). HF-TD
var det samme. Generelt fortæller alle skoler, at de unge skal søge det gymnasium, der ligger
tættest på deres bopæl, hvis de vil være sikre på optag. Vi prøvede at få opskrevet vores kapacitet
med en ekstra klasse på fordelingsudvalgsmødet i april, så vi ikke skulle afvise så mange TD-elever.
Vi kunne godt optage en ekstra TD-klasse, men det skulle ske ved at konvertere en almindelig STXklasse. Den model havde bestyrelsen på forhånd afvist at benytte. Bestyrelsen siger OK til at søge
om en øget kapacitet til september. Det vil give mening at søge om en ekstra TD-klasse (HF eller
STX) og en ekstra STX. Det skal drøftes med lærerne på PR-mødet i juni.
Bestyrelsen holder et ekstraordinært møde i august, hvis lærerne på PR-mødet ikke ønsker en
ekstra TD-klasse og en STX-klasse.
5. Status Byggeri og vedligeholdelse (bogloft, ny fløj, asfaltering i gården m.m.) v/MS og SP
Der er problemer med varme og ventilation i den nye fløj. Vinduerne kan ikke åbnes, og
ventilationen virker ikke. Systemet er kun konstrueret til at cirkulere inde- og udeluft, ikke til at
køle. Den almindelige ventilation virker imidlertid ikke, den varmer i stedet luften op, og der er
derfor målt temperaturer op til 36 grader i biologilokalerne. Tora har holdt møder med
bygherrerne, og de indrømmer, at vi skulle have været rådgivet omkring dette. Vi forsøger at sætte
”film” på vinduerne – det skulle kunne reducere varmen fra solen med 70%. Ydermere undersøges
ventilationen igen, og der opsættes logger på systemet. Der afholdes opsamlingsmøde den 4/7.
Henrik Toft deltager i dette møde.
Gulvene i den nye fløj skal også slibes på ny ift. en mere jævn slibning, akkurat som det også skal
vaskes på en særlig måde, med henblik på at trække saltet ud af magnetitgulvet, så det ikke er så
lyst. Belægningen i gården er lagt – den virker ikke helt jævn. Stenene fjernes ultimo juni, og så
afventer vi regn ift. at vurdere om det ligger jævnt, eller om det skal rettes til. Lærerforberedelsen
over pigesalen forventes færdig den 13/8, og det kører efter planen. Hovedtrappe og vinduer
trænger til renovering. Der fremlægges en plan for disse langsigtede investeringer på septembermødet.
6. Fravær - orientering om omfang og procedurer på Falko + Studieordensregler (bilag 4 a, b og c)
v/MS
Marianne gennemgik kort, hvordan elevernes fravær på Falko ser ud, og hvordan det har udviklet
sig. Generelt ligger skolen lavt på fravær. Dog skal der sætte ekstraordinært ind ift. de klasser, som
har vanskeligheder, og hvor der ofte opstår fravær. På Falko foretager ledelsen og studievejlederne
et individuelt skøn og foretager en hurtig indsats, hvis vi kan se, at der ikke er gode grunde til

fraværet. Marianne fremskaffer tal fra andre skoler til næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen
godkendte de fremlagte studie-ordensregler.
7. Præsentation af Dashboard og hovedtal for Falko (bilag 5) v/SP
SP fremviste, hvordan man kan orientere om Falkos hovedtal i UVM´s nye Dashboard (karakterer,
løfteevne, overgange til videregående uddannelser m.m.)
8. Gavepolitik og repræsentation (bilag 6) v/MS og Hanne
Bestyrelsen gennemgik det udkast, der var fremsendt. Det blev besluttet, at der kan gives en gave
til 600 kr. ifm. de runde fødselsdage (50, 60 og 70 år blev tilføjet).
Der var et par sproglige rettelser til punkt 2 og 4, som bliver rettet. Det skal også fremgå, at det er
tilladt at modtage billetter til teater o.lign. når det sker i relation til undervisningen (forberedelse,
vurdering af om det kan bruges ift. elever osv.). Der kan gives vin eller lign. gave til interne og
eksterne oplægsholdere, der holder oplæg for elever/lærere. Bestyrelsen kan, ud fra en vurdering
af skolens økonomi beslutte at tildele lærerne en julegave, såfremt skolens økonomi tillader dette.
Jubilæumsgratialer fastholdes.
Bestyrelsen godkendte den fremlagte gave- og repræsentationspolitik.
9. Opsamling af resultater fra Professionel Kapital og drøftelse af indsatsområder v/MS (bilag 7
(lærere), 8 (TAP) og 9 (ledelse))
Normalt plejer bestyrelsen ikke at forholde sig til denne type undersøgelser. Det er ledelsens
arbejdsredskab. De er dog fremlagt på bestyrelsesmødet, fordi disse resultater erstatter den
opsamling, som ledelsen ellers skulle have opsamlet ifm. MUS-samtalerne. Bestyrelsen påpegede
dog, at når det kommer til mobning, så har Falko en nultolerance. Det vil blive udmeldt til alle
ansatte, at hvis nogen føler sig mobbet, så er de forpligtet til at indmelde dette til skolens
arbejdsmarkedsrepræsentant eller skolens ledelse, så der kan blive taget hånd om problemet.
Ellers er planen, at resultaterne drøftes på PR-mødet i juni og ligeledes på de pædagogiske dage i
november.
10. Eliteidræt i KBH – status v/MS
Marianne fortalte, hvad der var sket med projektet siden sidste bestyrelsesmøde. Lige nu afventer
projektet budgetforhandlinger. Projektgruppen har planlagt en tur til Jylland med henblik på at se
på relevante tilsvarende konstruktioner i Århus og Ikast. Hvis der sker noget nyt inden næste
bestyrelsesmøde, så orienteres bestyrelsen.
11. Ansættelser og afsked v/SP
3. lærere går på pension (Merete Jørgensen, Lena Bay og Søren Nielsen). Der er lavet en
aftrædelsesordning med to lærere, der har været sygdomsramt gennem længere tid. Vi har
fastansat 3 nye lærere, der er valgt ud fra et bredt søgefelt (en med billedkunst/dansk, en med
matematik/fysik og en med kemi/bioteknologi).
12. Nyt fra lærere, TAP og elevråd
Der var ikke noget nyt fra TAP og elevråd. Maren fortalte om et projekt, som en gruppe lærere fra
skolen arbejder med i. Det handler om at skabe tilsvarende gode uddannelsesrammer for elever,
der er meget socialt og samfundsfagligt engagerede ved siden af deres skolegang. Med andre ord

en pendant til de muligheder som eliteidrætselever har for at dyrke meget idræt sideløbende med
deres skolegang. Projektet er kun i sin vorden, så bestyrelsen vil høre mere, når det tager form.
13. Evt. herunder tjek af dato for bestyrelsesmøde i december 2018
Der var lidt usikkerhed omkring datoen for bestyrelsesmødet i december. Det afholdes tirsdag den
18/12.
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