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Bestyrelsens beretning 2014

Indledning
Når vi ser tilbage på året, der er gået, tillader vi os i bestyrelsen på alle måder at betegne 2014 som
et godt år for Nyborg Friskole, og det er derfor med glæde, at jeg i dag kan fremlægge bestyrelsens
beretning.
Indledningsvis vil jeg dog kort præsentere den siddende bestyrelse samt de aktiviteter, som
bestyrelsen deltager aktivt i.
Bestyrelsen
Ved generalforsamling i april 2014 blev bestyrelsen sammensat som følger:
Christina Larsen, Tine Fallesen, Louise Kallestrup, Dennis Hou Holck, Morten Reil Sørensen,
Flemming Larsen og undertegnede. Flemming Larsen blev genvalgt som næstformand og jeg selv
som formand.
I efteråret trådte Morten Reil Sørensen ud af bestyrelsen og blev erstattet af 1. suppleant Lene Lind.
I alle bestyrelsesmøderne deltager skolens ledelse: Bent Gangelhof, Marianne Rasmussen, Steen
Christoffersen (tillidsrepræsentant) samt Ulla Stenstrøm.
Som i de foregående år har der været et antal udvalg i bestyrelsen, som blev besat som følger:
Kontaktperson indskolingen, mellemtrinnet, udskolingen og børnehave:
Indskolingen: Dennis Hou Holck (udtrådt: Morten Reil Sørensen)
Mellemtrinnet: Louise Kallestrup og Christina Lyngbakke Larsen
Overbygningen: Tine Fallesen og Flemming Larsen
Børnehave: Christina Lyngbakke Larsen
Ansættelsesudvalg
Bestyrelsesformanden, næstformanden, 1 kontaktperson fra den aktuelle afdeling, skoleledelsen
samt 1 repræsentant fra de ansatte.
Legepladsudvalg
Christina Lyngbakke Larsen, Dennis Hou Holck, Ole Skovsbøl, Brian Hansen (SFO) og Bent
Gangelhof
Sundheds-/trivselsudvalg
Tine Fallesen og Louise Kallestrup
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Afholdelse af møder
Der har i årets løb været afholdt 6 bestyrelsesmøder. Herudover har der været afholdt et møde med
kontaktforældrene, ligesom bestyrelsen har deltaget i privatskolernes årsmøde. Endelig har der
været afholdt møder i de enkelte udvalg.
Skolen
Skolen har i 2014 haft 16 klasser, ét spor fra 0-klasse og til 6. klasse, tre spor i 7. klasse, tre spor i 8.
og to spor 9. klasse samt én 10. klasse. Hertil kommer børnehaven samt undervisningen i AUT.
Det nuværende elevtal i regnskabsåret 2014 nåede 363 elever (mod 366 i 2013). Dette tal er excl.
Børnehaven (22 børn). Antallet af elever i skolefritidsordningen før og efter skoletid var i alt 85
(mod 88 i 2012).
Som berettet de sidste mange år, så er det glædeligt, at skolen til stadighed oplever stor søgning
med mange børn skrevet op på venteliste ved indskolingen. Bestyrelsen og skolens ledelse arbejder
til stadighed tæt sammen i hverdagen for at sikre at fundamentet skolen er bygget på, herunder
skolens finansielle grundlag, er solid og holdbart. Herom mere senere.
Skolens faciliteter
Også i 2014 er der sket et væsentligt kvalitetsløft at skolens faciliteter. Lærerværelset er totalt
ombygget, og der er etableret tidssvarende faciliteter således at lærerne kan forberede sig på skolen,
hvis de ønsker det.
De fleste klasselokaler i udskolingen er nu renoveret med ny gulvbelægning og nyt tidssvarende
inventar i alle klasser. Endelig er skolens gamle kontor renoveret og ombygget til at huse 10.
klasserne efter at skolen har købt ejendommen Tværvej 9 hvor skolens kontor fra april 2015 vil
have til huse.
Økonomi
Elevtallet i 2014 på 363 (mod 366 i 2013) sammenholdt med en forsat generel stram styring af
resulterede i at vi i regnskabsåret 2014 nåede et pænt overskud på kr. 1.313.000 (mod kr. 1.629.000
i 2013).
Fra tid til anden høres om forældre, der ikke helt forstår nødvendigheden af størrelsen af skolens
overskud, skolepenge og en gns. klassekvotient på 22 når skolen leverer tæt på et millionoverskud
år efter år. Dette kan blandt andet forklares ved:






Årets overskud opfylder kun netop Undervisningsministeriets minimums krav for
overskudsgrad på 5% (årets resultat på dkk 1.313.000 målt i forhold til de samlede indtægter
fra statstilskud og skolepenge på dkk 26.124.000).
Der er altid usikkerhed omkring elevtallet ved indgangen til 7. årgang hvor klasserne deles
og hvor det er nødvendig med nye elever udefra, og 10. klassen hvor der dannes ny klasse
hver år. Èn elev svarer til en gns. indtægt på ca. dkk 62.000. Èn lærerstilling svarer til ca.
dkk 400.000,- og skolen skal have mulighed for at sætte ekstra lærerkræfter på, såfremt
nødvendigheden opstår.
År for år reduceres den procentuelle del som skolen får i tilskud til at drive skolen i forhold
til tilskuddene til folkeskolen (også kaldet koblingsprocenten).
Det årlige tilskud fra staten til SFO ordningen er faldende.
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Skolen ønsker herudover at have sikret et generelt finansielt beredskab såfremt situationen
opstår.

Der forventes også for de næste år et tilfredsstillende resultat. Der er til stadighed fokus på at
forvalte de tildelte midler på den mest optimale måde, samt at skolen formår at levere en ydelse,
som forældre og børn vedvarende vil have.
Lidt fra de enkelte udvalg
Legepladsudvalget
I udvalget sidder Brian (SFO), en af pedellerne og medlemmer fra bestyrelsen. Legepladsudvalget
har i år bl.a. holdt møde med skolens elevråd for at få en direkte tilbagemelding på hvad eleverne
har af ønsker til skolens udenoms arealer. Eleverne havde forberedt sig grundigt til mødet og havde
mange spændende forslag med. Legepladsudvalget arbejder pt. videre med hvilke ideer der skal
arbejdes videre med.
Både udvalget og eleverne har et stort ønske om at der sker noget i området omkring rutsjerøret, og
vil således arbejde videre med en ny helhedsplan for dette område.
Som nævnt til sidste generalforsamling ville udvalget og ledelsen arbejder videre med en
renovering af belægningerne på udenoms arealerne. Dette både for at højne komforten og det
visuelle indtryk af udenoms arealerne, men bestemt også for at lette rengøringen indenfor på skolen.
Som det forventeligt ikke er gået ubemærket hen ved nogen er der således blevet etableret
kunstgræs omkring den store blodbøg. Et projekt vi kun har fået meget positive tilbagemeldinger
på. Samtidig med etableringen af kunstgræs under bøgen blev der også etableret kunstgræs ved
børnehaven. Det samlede projekt beløb sig til ca. 425.000 kr. Udvalget forsætter således sin strategi
om heller at lave få store projekter, der virkelig flytter noget - end mange små projekter.
Trivselsudvalget:
Trivselsudvalget blev oprindelig nedsat som et udvalg, der ”kun” havde det ene formål at få
udfærdiget en politik for kost og bevægelse på Nyborg Friskole. Udvalget blev dog gjort permanent
og omdøbt til et sundhedsudvalg, men efterhånden blev det klart, at der var så mange sider af
”sundhed”, så det ville være langt mere dækkende at udnævne udvalget til et trivselsudvalg. Trivsel
er selvfølgelig en sag for alle klassetrin, og derfor er det også afgørende, at både indskoling,
mellemtrin og udskoling er repræsenteret med hver en lærer i udvalget. Ud over de tre
lærerrepræsentanter er ledelsen og bestyrelsen repræsenteret.
Udvidelsen af arbejdsområdet til det meget generelle ”trivsel” har givet rigtig mange muligheder for
udvalgets arbejde, men mange muligheder giver også ofte et behov for prioritering! Mens vi forrige
år diskuterede flere ”små” og konkrete emner (slik til fødselsdage, kakao i skolemælksordningen
m.fl.), har vi i år valgt at fokusere på et enkelt emne, nemlig stress hos unge. Emnet er både stort og
langt mere komplekst.
Når man taler om stress hos unge, er der mange steder man kan tage fat. Vi synes, det er vigtigt, at
både forældre og de unge bliver inddraget. At alle bliver gjort bevidste om faresignaler, og
forhåbentlig lærer, hvordan man tager fat, inden det bliver rigtig slemt! Vi arbejder derfor på, at
arrangere en foredragsholder og vil gerne kombinere dette med en blokdag, så eleverne i
dagtimerne hører foredraget og arbejder med emnet, mens deres forældre så får muligheden for at
høre det samme foredrag om aftenen. På den måde får børn og forældre et fælles udgangspunkt for
en efterfølgende snak om emnet.
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Det internationale samarbejde
Skolens nuværende 8. årgang består af tre klasser. 8a har udveksling med en skole i Salerno ved
Amalfi kysten og 8b med en skole i Trieste i det nordøstlige hjørne af Italien. Netop i sidste uge
havde vi besøg af 43 italienske skoleelever og deres fire lærere. Eleverne er privatindkvarterede og
følger deres vært med i skole, hvor der ugen igennem er diverse skole- og turistaktiviteter.
8a tager på returvisit til Salerno i uge 44, og 8b til Trieste i uge 40.
8c udveksler med en skole i en forstad til Barcelona. Begge udvekslinger sker i kommende skoleår.
10. klasse er netop nu på en 10-dages tur til Toronto og New York. I Toronto, Canada, besøger de
Toronto French School og efterfølgende har de tre dage i NY.
Af internationale skoleprojekter har vi netop afsluttet et toårigt program, hvor vi sammen med ni
europæiske skoler arbejdede med projektet ”Living near the water”. 16 elever og Hanne
Christiansen (naturfagslærer) deltog fra skolens side af. EU støttede skolen med 22000 Euro, som
primært gik til elevrejser til de samarbejdende skoler.
Vi har netop afleveret en ny ansøgning om et lignende projekt med flere af de samme
samarbejdspartnere. Svaret fra EU får vi til juni.
NF er herudover med i et større asiatisk-europæisk samarbejde, dels med undervisningsprojekter og
dels med afholdelse af ”International Friendship Weeks”. Vi er netop blevet inviteret til to af disse
til november med en flok elever henholdsvis til New Delhi og Hongkong.
Talent camps
NF har gennem flere år deltaget i TalentCamp Danmark. Omkring 20 privatskoler samarbejder om
af afholde talent camps for overbygningselever, der kan udfordres fagligt. Vi har i år sendt ni elever
til diverse camps i dansk, matematik og engelsk. Nyborg Friskole skal til december være vært for en
Camp for 7.kl. elever. Skolen vil i en forlænget weekend huse ca. 70 elever fra hele landet.
Børnehaven
Børnehaven har nu to år på bagen og er i fin udvikling. Personalet har arbejdet benhårdt for at
udvikle en børnehave, som er meget velfungerende, og de får mange roser fra forældrene til nogle
stortrivende unger.
Afslutning
Nyborg Friskole nærmer sig sin 20 årige fødselsdag i 2016, og i bestyrelsen mener vi at vi kan
endog være særdeles stolte over den skole der gennem årene er bygget op til hvad vi ser og oplever
i dag.
Professionshøjskolen Metropol, København har udtaget Nyborg Friskole til en
undersøgelse/analyse, som en af fem frie grundskoler, der over en fire årig periode har præsteret
over forventning, og som ligger i top målt på resultater efter 9. kl afgangsprøven og vurderet efter
socioøkonomiske parametre. Analysen er gennemført med mange interviews i Marts/April måned af
elever, lærere, ledelsen, forældre og medlemmer fra bestyrelsen. Vi ser i særdeleshed frem til at
læse den færdige rapport når den foreligger i slutningen af året.
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Det er en meget stor anerkendelse til skolens ledelse og ansatte for det store, engagerede og
entusiastiske arbejde, og den positive ånd der gennemsyrer skolen, hverdagen, undervisningen og
trivslen i hverdagen. En stor tak til Jer alle for dette.
En speciel tak til skolens ledelse ved Bent og Marianne for et særdeles godt og konstruktivt
samarbejde i hverdagen.
Også en tak til Ulla for at sørge for ikke kun at regnskaberne altid stemmer, men også sikrer
referaterne ved bestyrelsens møder.
Det har fra formandskabets og bestyrelsens side af igen i år på alle måder været en fornøjelse at
være en forankret del af en succesfuld skole.
Tak.
---
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