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

Referat af bestyrelsesmøde, mandag den 26. oktober 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: Bent Gangelhof, Marianne A. Rasmussen, Steen Christoffersen og Ulla
Stenstrøm.
Afbud fra:

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

2. Eventuelle meddelelser fra formanden og ledelsen
Formanden orienterede om det nyligt afholdte årsmøde i Danmarks Privatskoleforening,
herunder at der blev valgt ny formand for foreningen. Den nye formand er Carsten Suhr fra
Lyngby Privatskole. På årsmødet blev bl.a. den foreløbige konklusion omkring Metropolundersøgelserne forelagt. Undersøgelsen gik ud på, hvorfor enkelte skoler løfter bedre end
andre? Herudover blev det på årsmødet oplyst, at SFO-tillægget skæres med 15% i 2017 og
yderligere 15% i 2018.
Bent Gangelhof orienterede om, at der er afholdt forældremøder i de enkelte klasser, og at
der p.t. afholdes skole/hjem samtaler.

3. Orientering om skolen
Regnskab for perioden 1/1 – 30/9 2015 blev gennemgået og taget til efterretning.

4. Nyt fra trivselsudvalget og legepladsudvalget
Trivselsudvalg:
Tine Fallesen: Den 25. februar 2016 afholdes et foredrag om emnet: stress og unge, hvortil
forældre og elever inviteres.
Trivselsudvalgets næste fokusområde er ”skærmtid”, og hvad gør det ved eleverne.

Legepladsudvalg
Dennis orienterede om, at legepladsudvalget arbejder med renovering af legepladsen,
primært til mellemtrinnet. Der er taget kontakt til Kompan og en anden udbyder, for at få
ideer. Brian Hansen beder om ideer hos lærerne, ligesom han tager kontakt til andre skoler
for at høre disses erfaringer med, hvad eleverne er interesserede i, så skolen ikke investerer i
en legeplads, som eleverne ikke vil bruge. Legepladsudvalget prioriterer, at den nye
legeplads ikke må larme for meget og har langtidsvirkning, d.v.s. ikke kun har nyhedens
interesse. Steen foreslog, at legepladsudvalget forelægger projektet for idrætslærerne.

5. Kontaktforældremøde (inkl. Oplæg v/Tine)
Det er tidligere på et bestyrelsesmøde besluttet, at der ikke længere afholdes
kontaktforældremøder. I stedet for deltager et bestyrelsesmedlem i de første forældremøder i
0. klasse, 7. klasse og 10. klasse.
Tine Fallesen gennemgik oplægget for, hvad der kan/skal orienteres om på disse møder.
Tine arbejder videre med oplægget, og punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

6. Eventuelt
Intet under dette punkt.

Nyborg, den 26. oktober 2015

Ulla Stenstrøm
(referent)

