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

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 20. november 2014
Til stede fra bestyrelsen: Poul Leineweber, Christina Lyngbakke Larsen og Dennis Hou Holck.
Til stede fra skolen: Bent Gangelhof, Steen Christoffersen og Ulla Stenstrøm.
Afbud fra: Flemming Larsen, Lene Lind, Louise Kallestrup, Tine Fallesen og Marianne A.
Rasmussen.

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

2. Eventuelle meddelelser
Formanden: Ingen bemærkninger fra formanden.
Skoleleder: Er i gang med at danne de kommende klasser til skoleåret 2015/16.
Legepladsudvalget: Legepladsudvalget vil gerne have referater fra elevrådsmøder tilsendt.
Den ansvarlige lærer skal sørge for at referaterne går til legepladsudvalget. Bestyrelsen tager
initiativ til at mødes med elevrådet.

3. Budget 2015
Ulla Stenstrøm gennemgik budgettet for 2015. Budgettet tilrettes med få ændringer og
sendes til bestyrelsen for endelig godkendelse.

4. Orientering om skolen
Ulla Stenstrøm gennemgik regnskabet for perioden 1/1 – 30/11 2014. Regnskabet blev taget
til efterretning.

5. Ny Hjemmeside
Formanden sender en fællesinvitation til skolens forældre om opdatering af ny hjemmeside.
Forinden holdes dog et møde med skolens IT-personale. Dennis Holck deltager i de
indledende møder vedr. hjemmesiden.

6. Metropol
Nyborg Friskole har fået en henvendelse fra Professionshøjskolen Metropol. Danmarks
Privatskoleforening har taget initiativ til at få undersøgt 5 udvalgte medlemsskolers
pædagogiske praksis med det formål at finde de faktorer i skolernes praksis, der netop gør
disse skoler til højt præsterende skoler i forhold til elevernes faglige såvel som personlige og
trivselsmæssige udvikling. Hvad er det i skolernes rammebetingelser, undervisningsmiljø
samt værdimæssige og sociale kontekst, der skaber forudsætningerne for elevernes gode
læringsresultater?
Nyborg Friskole er udvalgt som en blandt de 5 skoler. Pædagogisk udvalg mødes med
Metropol i starten af december.

7. IT
Det blev drøftet om også 0-6 kl. skal medbringe IPad eller PC fra august 2015. Det blev
besluttet, at punktet tages på på et senere møde, idet punktet først skal drøftes på et
lærermøde.

8. Eventuelt
Intet under dette punkt.

Nyborg, den 24. november 2014

Ulla Stenstrøm
(referent)

