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

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 23. oktober 2014
Til stede fra bestyrelsen: Poul Leineweber, Flemming Larsen, Christina Lyngbakke Larsen, Lene
Lind og Tine Fallesen.
Til stede fra skolen: Bent Gangelhof, Marianne Rasmussen, Mads Egholm Andersen og Ulla
Stenstrøm.
Afbud fra: Dennis Hou Holck, Louise Kallestrup, Steen Christoffersen

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

2. Eventuelle meddelelser
Formanden: Formanden bød velkommen til Lene Lind, som er indtrådt i bestyrelsen i stedet
for Morten Reil Sørensen, der har ønsket at udtræde af bestyrelsen. Der er årsmøde i
Danmarks Privatskoleforening i morgen fredag den 24. oktober. Formand, næstformand,
skoleleder og viceskoleleder deltager.
Skoleleder: P.t. har Nyborg Friskole besøg af 26 udvekslingselever og et par lærere fra
Barcelona. De skal være her i 8 dage. Vores 10. kl. skal på udvekslingsbesøg til Canada. Vi
har besøg af en udvekslingsstudent fra Japan, som skal være på skolen i 3 måneder.
Studenten deltager primært i idrætstimerne.
Skolens elever – fra 3. til 10. kl. har deltaget i den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering,
som skal foretages hvert 3. år. Evalueringen viser, at skolens elever er meget positive over
for skolen. Pædagogisk udvalg gennemgår rapporten, og herefter vil der blive udsendt en
rapport til bestyrelsen og trivselsudvalget.
Lærerne har gennemsnitligt fået 1,2 lektion mere om ugen i forbindelse med den nye
folkeskolelov. Tilstedeværelsen på skolen tirsdag og torsdag til kl. 16,00 er blevet evalueret,
og der er ikke længere tilstedeværelsespligt på skolen men rådighedspligt disse dage.

Legepladsudvalget: Der er intet nyt i legepladsudvalget.

Trivselsudvalg: Der er aftalt møde torsdag den 30. oktober.

3. Toiletforhold på skolen
Pedellen har igangsat kønsopdeling af toiletter i udskoling og mellemtrin. Ekstra daglig
rengøring af 10 toiletter (udskoling, mellemtrin og indskoling) vil koste 325 kr. pr. dag og
årligt 65.000 kr. Bestyrelsen besluttede at afvente, om kønsopdelingen af toiletterne har
indflydelse på, om det er nødvendigt med en ekstra rengøring midt på dagen.

4. Køleskab mellemtrin
Indkøb af stort køleskab til mellemtrinnet koster ca. 20.000 kr., rengøring og tømning hver
anden uge koster 81,25 pr. gang, årligt 1.625,00 kr. Det blev besluttet ikke at indkøbe nye
køleskabe. Skolen har fået et mælkekøleskab fra skolemælk, som bliver opsat i det røde
lokale i mellemtrinnet.

5. Orientering om skolen
Ulla Stenstrøm gennemgik regnskabet for perioden 1/1 – 30/9 2014. Regnskabet blev taget
til efterretning.
Grundet den lave rente p.t. har skolen undersøgt, om det kan betale sig at omprioritere LR
Realkredit. Det kan det ikke.

6. Hjemmeside
Hjemmesiden bliver ikke automatisk opdateret via skoleintra. Bestyrelsen besluttede, at
indhente oplæg/tilbud om opdatering/ny hjemmeside.

7. Kørselstilskud til elever
Elever langvejs fra betaler op til 1.600 kr. om måneden i bus- og togbilletter. Enkelte andre
privatskoler giver kørselstilskud til elever med store transportudgifter. Bestyrelsen
besluttede for stadig at tiltrække elever fra andre kommuner, at skolen kan give tilskud til
transport til 10. klasses elever. Beløbsrammen er således, at forældre betaler
transportudgifter på 6.000 kr. om året og skolen resten. Ordningen evalueres årligt, og
gælder for et år ad gangen.

8. Kontaktforældremøde 6. november 2014
Indkaldelse til kontaktforældremøde sendes mandag den 27. oktober 2014.
Bestyrelsen drøftede formålet med kontaktforældremødet, og om skolen skulle bibeholde
mødet, eller om der i tidens løb er kommet andre former for udveksling af information og
kommunikation generelt, f.eks. gennem skoleintra. Mødet var meget vigtigt for 15 år siden
da skolen startede, men som tiden er gået, er der nok ikke det store behov herfor. Punktet
tages op på næste bestyrelsesmøde, hvor der også evalueres på mødet afholdt den 6.
november.

9. Eventuelt
Tine Fallesen har indtryk af, at skolens it-forbindelse ikke fungerer tilfredsstillende. Det
undersøges, hvor stort problemet er, og hvor det kan sættes ind.

Nyborg, den 23. oktober 2014

Ulla Stenstrøm
(Referent)

