Nyborg Friskole, Pilevej 3, 5800 Nyborg – skolekode 449.009 – tlf. 65317671
Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 27. oktober 2016
Til stede fra bestyrelsen: Tine Fallesen, Poul Leineweber, Anja Kastrup, Anne Gram Jørgensen,
Christina Lyngbakke Larsen, Flemming Larsen og Dennis Hou Holck
Til stede fra skolen: Bent Gangelhof, Marianne A. Rasmussen, Kenneth Bukhave, Steen
Christoffersen og Ulla Stenstrøm.
Afbud fra:

1. Godkendelse og underskrift af referatet
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Eventuelle meddelelser
Tine Fallesen. Intet nyt.
Bent Gangelhof: Nyborg Friskole er certificeret som profilskole. Certificeringen gælder for
5 år til udgangen af 2021.
Klassedannelser august 2017 er i gang, og vi får tre 7. klasser med 19-20 elever i hver
klasse. 10. klasse har vi ikke overblik over endnu.
Der er nu kun asylklasser i indskoling og mellemtrin på Frørup Skole og Nyborg Friskole.
Det går godt med asyleleverne, de fleste taler godt dansk nu.
Vi har ansat en ny lærer, Kristina Weber, som er ansat i stedet for Karen Dalsgaard.

3. Nyt fra udvalgene
Legepladsudvalget.
Intet nyt.
Trivselsudvalget.
Trivselsudvalget har fokus på børns brug af digitale medier, eksempelvis iPads, og hvordan
det påvirker børns udvikling – hvad bibringer teknologien med, og hvorledes kan den også

bremse eller hæmme udvikling. Eksempelvis har børnehaveklasselederen fortalt, at børnene
i 0. klasse har svært ved at holde på en blyant, dette skyldes måske for meget brug af den
digitale verden med iPads mv., ligesom børnenes motorik også er blevet dårligere.
Problemerne er gradvist blevet større og større gennem de senere år. Udvalget ønsker at
sætte fokus på området, og hvad man kan gøre for at løse problemet. Et forslag kunne være
at holde et foredrag omkring emnet for forældrene i børnehaven og indskolingen. Anja
prøver at finde en foredragsholder, som kan holde et oplæg i januar/februar.
Næste møde i Trivselsudvalget er torsdag den 8. december kl. 14.45 – 16.00.
Hjemmesideudvalget.
Der vil blive indkaldt til et møde med et udvalg af hjemmesideudbydere. På mødet vil vi
fremlægge kravspecifikationer til den nye hjemmeside.

4. Orientering om skolen
Regnskabet for perioden 1/1 – 30/9 2016 blev gennemgået af Ulla Stenstrøm og taget til
efterretning.

5. Kirke/lokalplan
Der har været nabohøring ang. lokalplanændring, der var ingen kommentarer til
lokalplanforslaget. Forslag til lokalplan nr. 133.1 er i offentlig høring frem til 29. november
2016.
6. Evaluering bestyrelsespræsentation på forældremøder
Anja, Christina og Tine har deltaget i forældremøder i 0. og 7. klasserne.
Bestyrelsesmedlemmerne blev godt modtaget i klasserne. Udover præsentation af
bestyrelsen, blev der bl.a. drøftet deltagelse i generalforsamling, bestyrelsens synlighed,
dialogmøder contra forældremøder. Lærerne har også givet udtryk for, at det var et godt
initiativ fra bestyrelsen. Det blev besluttet at fortsætte med disse møder. Steen forslog, at
bestyrelsen også deltager i 10. klasses forældremøder.

7. Rammer for kostpolitik
Udsættes til næste bestyrelsesmøde.

8. Klassekvotient
Klassekvotienten for Nyborg Friskole blev drøftet. På hjemmesiden foreslås teksten

omformuleret så det står mere klart, at gennemsnittet på 22 elever betyder, at der kan være
både flere og færre elever i en klasse, at der tages pædagogiske hensyn til de enkelte klasser,
og at der løbende kan ske ændringer i størrelsen på den enkelte klasse.

9. Regler for skolegård efter skoletid
Naboerne har til Nyborg Kommune klaget over støjen fra skolegården. Vi er af den
opfattelse, at mange af de unge mennesker nu søger den nye legeplads på Borgerskovskolen
og den nye skaterbane ved Føtex, og at støjniveauet på vores legeplads efter skoletid er
formindsket.
Ligeledes er der blevet klager over trafikken morgen og eftermiddag. Nyborg Kommune
nedsætter en arbejdsgruppe til udarbejdelse af et forslag til organisering af trafikken
omkring skolen. Skolen deltager i denne arbejdsgruppe.
Skiltningen ved skolegården blev også drøftet. Det blev besluttet, at skolen på strategiske
steder sætter større skilte op ved skolegården.
Bestyrelsen drøftede holdningen til vagtværn, indhegning og videoovervågning af
skolegården. Bestyrelsens holdning er, at vi ikke ønsker en overvåget skole, og bestyrelsen
vurderer ikke, at der på nuværende tidspunkt er brug for sådanne tiltag, da vi ikke oplever
store problemer med hærværk og lignende.
Det blev besluttet, at skolen skal gøre meget ud af at fortælle forældrene, at de skal forsøge
at undgå at parkere på Tværvej, og der ved klassearrangementer udenfor skoletid skal gøres
opmærksom på, at børnene ikke må opholde sig på legepladsen, men at de skal opholde sig i
et klasseværelse.

10. Eventuelt
Intet under dette punkt.

Nyborg, den 27. oktober 2016

Ulla Stenstrøm
(referent)

