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

Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. maj 2015
Til stede fra bestyrelsen: Poul Leineweber, Tine Fallesen, Anja Kastrup, Christina Lyngbakke
Larsen, Dennis Hou Holck, Flemming Larsen og Lene Lind.
Til stede fra skolen: Marianne A. Rasmussen og Ulla Stenstrøm.
Afbud fra: Bent Gangelhof og Steen Christoffersen.

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

2. Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig således: Poul Leineweber (formand) og Tine Fallesen
(næstformand). Ulla Stenstrøm blev valgt som referent.

3. Gennemgang af vedtægter og forretningsorden
Vedtægter og forretningsorden blev taget til efterretning.

4. Orientering om skolen
Viceskolelederen orienterede om tilskud til specialundervisning for skoleåret 2015/16.
Der har været afholdt pædagogiske dage, hvor bl.a. it-strategien på skolen blev drøftet.
Lærerne har efterfølgende arbejdet videre på strategien, og et udkast til it-strategien blev
udleveret til bestyrelsen. Strategien blev gennemgået og bestyrelsen havde følgende
anbefalinger:
Bestyrelsen anbefaler PC’ere og ikke ipads fra 5. klasse.
Bestyrelsen ønsker, at alle lærere bruger intra til al information, så forældrene ved, hvor
de skal finde informationen.
Der afsættes midler til it-kurser i 2016. Der skal laves et overslag over udgifterne til itstrategien. Når it-strategien er færdigarbejdet udsendes den til bestyrelsen.
Formanden orienterede om arbejdet med den nye hjemmeside.
Legepladsudvalget har netop hold møde, hvor man har lavet en strategi om, at lave store
projekter i stedet for små projekter. 1. projekt er et net omkring boldbanen (ud mod salen),

og 2. projekt er renovering af området omkring rutsjebanen.
Skolen har ansat en ny teknisk serviceleder pr. 15. juni som erstatning for Ole Skovsbøll,
som går på pension.

5. Nedsættelse af udvalg
Følgende udvalg blev nedsat:
Kontaktperson til afdelinger: Indskoling: Dennis Hou Holck og Anja Kastrup
Mellemtrin: Christina Lyngbakke Larsen og Tine Fallesen
Overbygning: Flemming Larsen og Lene Lind
Børnehave: Christina Lyngbakke Larsen
Ansættelsesudvalg: Bestyrelsesformanden, næstformanden, 1 kontaktperson fra aktuel
afdeling, skoleledelsen samt repræsentant fra ansatte.
Legepladsudvalg: Christina Lyngbakke Larsen, Dennis Hou Holck, Mads Groth, Brian
Hansen og Bent Gangelhof – tovholder Dennis Hou Holck.
Trivselsudvalg: Tine Fallesen (tovholder) og Anja Kastrup

6. Fastsættelse af mødedatoer
Bestyrelsesmøder:
Torsdag den 10. september 2015, kl. 19,00
Torsdag den 22. oktober 2015, kl. 19,00
Torsdag den 3. december 2015, kl. 18,00 (mad)
Torsdag den 4. februar 2016, kl. 19,00
Torsdag, den 10. marts 2016, kl. 19,00
Møde i Privatskoleforeningen:
Fredag den 30. oktober 2015 fra kl. 13,00
Kontaktforældremøde:
Der blev ikke fastsat nogen dato til kontaktforældremøde. Punktet tages op på næste
bestyrelsesmøde, hvor formen på mødet drøftes. Det blev bl.a. nævnt, at bestyrelsesmedlemmer i stedet for kontaktforældremødet kunne deltage i forældremøder i klasserne.
Tine Fallesen udarbejder punkter til sådanne møder.
Generalforsamling:
Torsdag den 28. april 2016, kl. 17,00 – 18,30

7. Eventuelt
Der var intet under dette punkt.

Nyborg, den 21. maj 2015

Ulla Stenstrøm
(referent)

