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

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 4. september 2014
Til stede fra bestyrelsen: Poul Leineweber, Flemming Larsen, Christina Lyngbakke Larsen, Dennis
Hou Holck, Louise Kallestrup og Tine Fallesen.
Til stede fra skolen: Bent Gangelhof, Marianne Rasmussen, Steen Christoffersen og Ulla Stenstrøm.
Ikke tilstede: Morten Reil Sørensen

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

2. Eventuelle meddelelser
Formanden: Modtaget brev fra Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen,
angående gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat for 2013. Styrelsen har ikke
bemærkninger til regnskabsmaterialet.

Skoleleder: Skolen har haft en god opstart med de nye elever. Alle klasser såvel nye som
gamle er meget velfungerende. Den 5/9 er der tælledag på skolen, sidste år var vi 366 elever,
i år når vi op på 363 elever, hvilket er over det budgetterede. Der har været afholdt
forældremøde i børnehaven, hvor forældrekredsen gav udtryk for, hvor glade de var for
børnehaven og gav stor ros til personalet.

Udvalg: Legepladsudvalget: Der er lagt kunstgræs under bøgen samt i børnehaven. Børnene
er meget glade for kunstgræsarealet, og arealet bliver brugt til meget leg. Byggeudvalget: I
sommerferien er der lagt nye gulve i en etage i overbygningen, og der er indkøbt nye møbler
til samme lokaler. Kontorerne er ligeledes blevet renoveret. Trivselsudvalg: Marianne
Rasmussen har sendt besked til Morten angående indkaldelse til nyt møde.

3. Gennemgang af vedtægter og forretningsorden
Vedtægter og forretningsorden blev drøftet.
Poul Leineweber og Bent Gangelhof opdaterer forretningsordenen. Efter endt opdatering
forelægges forretningsordenen for bestyrelsen igen.

4. Orientering om skolen
Ulla Stenstrøm gennemgik regnskabet for perioden 1/1 – 31/7 2014. Regnskabet blev taget
til efterretning.
Grundet den lave rente p.t. undersøger Ulla, om det kan betale sig at omprioritere LR
Realkredit

5. Kontaktforældremøde 6. november 2014
Dagsorden for kontaktforældremødet den 6. november 2014 blev drøftet.
Sammen med indbydelsen til forældremødet vedlægges et oplæg til formålet med mødet.
Tine Fallesen og Louise Kallestrup kommer med forslag til oplægget.

6. Renovering af skolen
Renoveringsplan for skolen blev drøftet. Under hensyn til økonomien bliver skolen løbende
renoveret med nye vinduer, gulve og møbler. Toiletforholdene blev drøftet. Økonomien i at
der iværksættes ekstra rengøring af toiletter midt på dagen undersøges. Herudover blev det
besluttet, at der skal ske en ”kønsopdeling af toiletter, og at der på drengetoilettet evt.
påsættes en rammeplet”.

7. Procedure for bortvisning af elever
Proceduren for bortvisning af elever blev drøftet. Skolens ledelse føler sig godt klædt på og
sørger for den nødvendige dokumentation er tilstede.

8. Eventuelt
Tine Fallesen forespurgte til personalerokeringer i SFO-delen. Mia Lynge Andersen er ansat
som pædagog i SFOen og har også timer i indskolingen. Lone Hansen er flyttet fra
indskolingen til SFO. Eva Danielsen er flyttet fra SFO til børnehaveklassen.
Poul Leineweber spurgte, hvordan Folkeskolereformen har påvirket skolen. Bent Gangelhof
svarede, at lærerne før reformen havde mødedag tirsdag til kl. 16,00 og efter reformen nu
også har mødedag torsdag til kl. 16,00. Der evalueres på disse mødedage efter efterårsferien.
Dennis Hou Holck spurgte om, hvorledes lærernes nye mødetid kl 8,10 i klassen virker.
Meldingen er, at lærerne er glade for det, at der er mere ro på klasserne, når de møder ind,
og at undervisningen kan starte som planlagt 8,15.
Louise Kallestrup: 5. kl. har holdt forældremøde, hvor det blev drøftet, om man kunne få et
køleskab i klassen. P.t. er det sådan: Køleskabe er ikke et anliggende for skolen, forældrene
er velkomne til at købe et køleskab samt selv sørge for rengøring af skabet.

Bestyrelsen besluttede, at punktet tages op på næste bestyrelsesmøde. Inden mødet
undersøges det, hvad det koster at indkøbe store industrikøleskabe, placering af disse, samt
prisen er på rengøring og tømning hver fredag.
Årsmøde i Danmarks Privatskoleforening: Poul Leineweber og Flemming deltager. Øvrige
bestyrelsesmedlemmer skal give besked til Ulla Stenstrøm snarest muligt.

Nyborg, den 4. september 2014

Ulla Stenstrøm
(referent)

