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

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 19. marts 2015
Til stede fra bestyrelsen: Poul Leineweber, Flemming Larsen, Christina Lyngbakke Larsen, Dennis
Hou Holck, Lene Lind, Louise Kallestrup.
Til stede fra skolen: Bent Gangelhof, Ulla Stenstrøm
Afbud fra: Tine Fallesen og Marianne A. Rasmussen, Steen Christoffersen

Godkendelse og underskrift af referatet

1. Besøg af Nyborg Friskoles elevråd
Formanden bød velkommen til Simon og Lukas fra Elevrådet. Simon og Lukas fortalte om
arbejdet i elevrådet. Elevrådet har været rundt i klasserne for at spørge klasserne, hvad de
kunne tænke sig.
Bestyrelsen modtog et ”ønskekatalog” med både ønsker til pædagogiske tiltag og tanker om
fysiske rammer.

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

3. Eventuelle meddelelser
Formanden:
Intet fra formanden.

Skoleleder:
Metropol har afsluttet undersøgelsen af skolen. Resultatet af undersøgelsen bliver
offentliggjort til oktober. Metropol har bl.a. undersøgt, hvorfor vores skole præsterer højt.
Undersøgelsen er foregået via interviews med lærere, elever, forældre, bestyrelsesmedlemmer og ved deltagelse i undervisningen.
Vi har afholdt pædagogiske dage, hvor IT på skolen blev drøftet. På anden dagen var der et
førstehjælps kursus.
Ditte Tønder fra børnehaven går på barsel i april måned, i hendes fravær er Britta Storm,
som har været pædagog i mange år, ansat som barselsvikar.
Daniel Larsen, lærer, har fået nyt job og forlader Nyborg Friskole pr 1. april. Steffen Lynge

Petersen er ansat i den ledige stilling.
Sekretær Bente Jensen (fleksjobber) har pga. sygdom fået nedsat timetallet til 8 timer om
ugen. Vi har ansat ny sekretær Lotte Groth 20 timer om ugen.
Borgmesteren Kenneth Muhs og formanden for Erhvervs- og udviklingsudvalget Peter
Mollerup har været på virksomhedsbesøg.

Legepladsudvalget:
Dennis og Brian har haft møde med det lille elevråd. Elevrådet har ønsker til
udenomsarealet. Bl.a. til arealet mellem hallen og husene på Pilevej, ønsker om en
basketballbane på området ved ”røret”, og tag over cyklerne. Elevrådet påpegede også, at
der mangler bænke i omklædningsrummene. Dennis indkalder til legepladsudvalgsmøde,
hvor der behovsafdækkes.

4. Forældrehenvendelse
Forældrehenvendelse vedrørende klassekvotienten. Bestyrelsen har affattet et brev, som
bliver sendt til forældrene.

5. Bestyrelsens forretningsorden

Ændringer/opdateringer til bestyrelsens forretningsorden blev drøftet. Den nye
forretningsorden blev enstemmigt vedtaget.

6. Orientering om skolen
Regnskab og revisionsprotokol for 2014 blev underskrevet.
Ulla Stenstrøm gennemgik regnskab for perioden 1/1 – 28/2 2015. Perioderegnskabet blev
taget til efterretning.

7. Generalforsamling 23. april 2015
Generalforsamlingen afholdes torsdag den 23. april 2015 fra kl. 17-18.30.
Indkaldelse udsendes snarest.

8. Eventuelt

Skolens hjemmeside. Der har været 3 henvendelser om udarbejdelse af ny hjemmeside til
Nyborg Friskole. Der indkaldes til møde, hvor Sanni, Line, Per, Dennis og Poul deltager.

Nyborg, den 20. marts 2015

Ulla Stenstrøm
(referent)

