Nyborg Friskole, Pilevej 3, 5800 Nyborg – skolekode 449.009 – tlf. 65317671

Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag den 10. september 2015
Til stede fra bestyrelsen: Poul Leineweber, Tine Fallesen, Christina Lyngbakke Larsen, Flemming
Larsen og Lene Lind.
Til stede fra skolen: Bent Gangelhof, Marianne A. Rasmussen, Steen Christoffersen og Ulla
Stenstrøm.
Afbud fra: Dennis Hou Holck og Anja Kastrup

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

2. Eventuelle meddelelser
Formanden Poul Leineweber foreslog, at orientering om skolen flyttes op under dette punkt.
Kontaktforældremøde afholdes ikke i år. Dog ønskes det, at et bestyrelsesmedlem deltager i
forældremøder i 0. klasse og i 7. klasserne. Tine laver et oplæg til næste bestyrelsesmøde
om, hvad bestyrelsesmedlemmet kan informere om på disse møder.
Bent Gangelhof orienterede om, at skolen er kommet godt i gang med skoleåret. Der er
næsten fuldt hus, vi har 378 elever. Vi har et par ledige pladser i 8. og 9. klasse. Der er
kommet 2 nye lærere på skolen: Karsten Cassøe, som er kommet tilbage fra 1 års orlov og
Mette S. Bjerre, som er kommet tilbage til skolen efter 3 år på andre skoler.
Der har været en del hærværk og larm fra unge mennesker på skolen i sommerperioden, og
skolen har derfor kontaktet SSP, som dog ikke kan hjælpe om aftenen og natten. Vi har
desuden kontaktet politiet, som har lovet at køre forbi, når de er i Nyborg. Vi har opsat
kameraer i skolegården, og har i den forbindelse konstateret, at der ikke er så meget aktivitet
efter opsættelsen. Naboerne vil gerne have skilte sat op om, at al adgang er forbudt efter kl.
17.00
Vi har fokus på elever, som skal på talent camps, så vi sender 14 elever af sted i dette
skoleår. Herudover har vi fået tilbud om at sende elever på International Friendship Week til
Fjernøsten.
Der har været møde i børnehaven, og der er valgt et forældreråd.
Vi har haft store vikarudgifter i 1. halvår af 2015 på grund af langtidssygdom. Vi har brugt
en del af vore egne lærere til disse vikartimer, hvilket har betydet, at vi har måttet udbetale
overtidstillæg til disse timer.
I anledning af, at pedel Ole Skovsbøll er gået på pension, har skolen købt et kunstværk af

Ole. Kunstværket er 25 mursejlere i stål, som er opsat på gavlen på hovedbygningen.
Der er årsmøde i Privatskoleforeningen 23. og 24. oktober 2015. Bestyrelsesmedlemmerne
skal give besked til Ulla om deltagelse.

3. Profilskole vedr. specialundervisning
Tilskuddet fra staten til specialundervisning ændres til, at skoler kan få et ekstraordinært
tilskud fra specialundervisningselev nr. 13. Forudsætningen for at skoler kan få del i disse
specialundervisningsmidler er, at skolen via en vedtægtsændring bliver en ”Profilskole for
specialundervisningselever”.
Da Nyborg Friskole gennem mange år har haft en del specialundervisningselever vedtog
bestyrelsen, at Nyborg Friskole ansøger om at blive profilskole.

4. Jubilæumsaktiviteter
Nyborg Friskole har 20 års jubilæum, som afholdes fredag den 12. august 2016. Bestyrelsen
besluttede, at dagen skal fejres og markeres på forskellig vis. F.eks. at der skal laves et
jubilæumshæfte, legepladsudvalget skal udarbejde en plan for legepladsen for et beløb af ca.
500.000-800.000 kr., der skal holdes en reception, fest for børnene/personalet m.v. Der skal
afsættes midler til ovenstående i budgettet for 2016.

5. Hjemmeside
Hjemmesiden påtænkes at blive lanceret august 2016 samtidig med 20 års jubilæet.
Hjemmesiden skal arbejde sammen med skoleintra.
6. Forsikringsmægler
Peter Wagner Mollerup fra FMG Danmark har tilbudt sig som forsikringsmægler for
Nyborg Friskole. Bestyrelsen drøftede tilbuddet, men ønskede ikke på nuværende tidspunkt
at indgå en sådan aftale.

7. Orientering om skolen
Regnskab for perioden 1/1 – 31/8 2015 blev gennemgået og taget til efterretning.
Bestyrelsen gav bemyndigelse til ekstra tilskud til vikardækning, idet lærere som noget nyt
fra 1/8 2015 kan vælge at afholde 5 feriefridage, i tidligere år blev disse dage indregnet i
arbejdstiden. Hvis alle lærere vil afholde feriefridagene, betyder det, at skolen skal
vikardække ca. 100 ekstra arbejdsdage om året.
Trivselsudvalg: afholder møde næstkommende torsdag.
Legepladsudvalget har afholdt møde kort før sommerferien, og indkalder snarest til et møde.

8. Eventuelt
Intet under dette punkt.

Nyborg, den 10. september 2015

Ulla Stenstrøm
(referent)

