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

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 5. februar 2015
Til stede fra bestyrelsen: Poul Leineweber, Flemming Larsen, Christina Lyngbakke Larsen, Dennis
Hou Holck, Lene Lind, Louise Kallestrup og Tine Fallesen.
Til stede fra skolen: Bent Gangelhof, Marianne A. Rasmussen og Ulla Stenstrøm.
Afbud fra: Steen Christoffersen

Godkendelse og underskrift af referatet

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

2. Eventuelle meddelelser
Formanden:
Formanden orienterede om en klage fra naboen omkring tilstedeværelse af unge mennesker i
skolegården efter skoletid, og om der ikke kunne komme flere forbudsskilte om ophold i
skolegården. Bestyrelsen blev enige om, at der ikke skal sættes yderligere skilte op. Klagen
fra naboen er taget til efterretning.
Herudover orienterede formanden om, at han vil skrive ud til forældrekredsen, om der er
nogle, der vil byde ind på opdatering af vores hjemmeside.
Formanden og skolelederen gennemgår forretningsordenen for at føre den up to date.
Skolen har igangsat låneomlægning til en billigere rente i LR Realkredit.

Skoleleder:
Vi får besøg af Metropol, som skal analysere skolen. Metropol skal analysere på, hvorfor
vore elever præsterer bedre end andre skoler. 8 elever, 5 forældre, 7 fra personalet og 2 fra
bestyrelsen skal besvare spørgsmål fra Metropol. Besøget udmunder i en rapport senere på
året.
7. klasse skal i marts måned deltage i en pisa-test.
4. klasse er udtaget til Timms (Trends in International Mathematics and Science Studie),
hvilket går ud på at undersøge kompetencer i matematik og naturfag.
9. klasse skal til Barcelona og 10. kl. til Canada. Herudover skal enkelte elever fra 7., 8. og

9. årgang på talentcamps i enten dansk, matematik, engelsk eller science. Nyborg Friskole
påtænker at lave en talentcamp i 2016 med deltagelse af ca. 80 elever.
Kontoret flytter ind på Tværvej 9 omkring den 1. marts, og 10. kl. flytter ind på Pilevej 3
den 1. april.
Skolen er fuldt belagt til næste skoleår.
Borgmester Kenneth Muhs kommer på virksomhedsbesøg på Nyborg Friskole sammen med
formanden for Erhvervs- og Udviklingsudvalget Peter Wagner Mollerup og Teknik- og
Miljøchef Lene Holm
IT i indskoling og mellemtrin drøftes på de kommende pædagogiske dage.

Legepladsudvalget:
Dennis taler med elevrådet ang. evt. ønsker.

Trivselsudvalget:
Der er holdt møde i starten af januar. Her blev det drøftet, hvad der var sket, og hvad der
skulle ske i fremtiden. De kommende to møder i trivselsudvalget skal kun indeholde punktet
”Stress hos unge piger”.
Elevrådet har sammen med lærerne arrangeret en temadag om ”hvad er en god skole”.
Trivselsudvalget vil gerne have rapporten fra temadagen og inddrage det i trivselsudvalgets
arbejde.

3. Orientering om skolen
Ulla Stenstrøm gennemgik udkast til regnskab for 2015. Regnskabet blev enstemmigt
godkendt.

4. Eventuelt
Tine Fallesen havde medbragt en klage fra 2. klasses forældre omkring toiletforholdene i
indskolingen. Bestyrelsen besluttede, at toiletterne skal renoveres i sommerferien. Det drejer
sig om 4 toiletter, 2 i indskolingen og 2 i SFO.
Tine Fallesen forespurgte, på foranledning fra indskolingsforældre, om der kan etableres en
skolepatruljeordning ved Pilevej. Bestyrelsen synes, det er en god ide. Vi kontakter politiet
for at høre, om det er lovligt at stoppe trafikken.

Bestyrelsen drøftede, på baggrund af en forældrehenvendelse til Tine Fallesen, måden at
afvikle skole/hjem samtaler på. Skolen har pga. ny skolereform i år en skole/hjem samtale i
hver klasse og en samtalecafe. Samtalecafeer foregår i foråret 2015, og skolen vil ved årets
afslutning vurdere denne måde at afholde skole/hjem samtaler på. Det blev fra skoleledelsen
pointeret, at hvis forældre har behov for ekstra skole/hjem samtaler, er dette til en hver tid
muligt.
Generalforsamlingen blev kort drøftet, og bestyrelsesmedlemmer på valg bedes ved næste
møde tilkendegive, om de ønsker genvalg.

Nyborg, den 5. februar 2015

Ulla Stenstrøm
(referent)

