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

Referat af bestyrelsesmøde, mandag den 8. marts 2016
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, Kenneth Bukhave, 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
Ingen meddelelser fra formanden.
Meddelelser fra skoleleder: Marianne Rasmussen er sygemeldt indtil 1. april og vi regner
med, at hun er på fuld tid til 1. august. Kenneth Bukhave er konstitueret viceskoleleder.
Der har været afholdt evalueringsmøde med lærere og pædagoger om asylklasserne.

3. Underskrivelse af regnskab og protokol
Regnskab og revisionsprotokol blev underskrevet.

4. Vedtægtsændring §2, stk. 5
Der tilføjes: Stk. 5. Skolen er profilskole for specialundervisning.

5. Meddelelser fra udvalg
Legepladsudvalget: Der er søgt byggetilladelse til legepladsen, hvori der også indgår
ansøgning om nedlæggelse af 7 parkeringspladser, som erstattes med 9 pladser på Tværvej
9. Parkeringspladserne på Tværvej 9 skal godkendes efter nabohøring. Der er
indsigelsesfrist til den 23. marts.
Trivselsudvalg: Der har været afholdt et foredrag om stress og unge. Der var 70-80
fremmødte, lidt mindre end de 130 tilmeldte.

6. Forældrehenvendelse
Et forældrepar i 1. klasse forespørger, om det er muligt at få en skolepatrulje i lyskrydset
ved Svendborgvej.
Bestyrelsens holdning er, at skolen ikke kan tage ansvar for elevers transport til og fra skole.
Det er et forældreansvar. Formandskabet vil svare på henvendelsen.
Herudover har forældreparret forespurgt, om skolen kan lave et årligt førstehjælpskursus for
eleverne. Skolens personale har alle deltaget i førstehjælpskurser, og bestyrelsens holdning
er, at førstehjælpskurser for eleverne må være forældrenes ansvar.

7. Kirken
Der har været forhandlinger med Den Katolske Kirke om køb af Vindingevej 7. Forhandlingerne er endt med en købsaftale, som er betinget af, at der gives dispensation til
lokalplanen om ændring af bygningerne til skoledrift. Købsaftalen blev underskrevet.

8. Eventuelt
Der blev drøftet følgende under eventuelt:
Facebookside for skolen
Ny hjemmeside
Opfølgning på undersøgelse fra Metropol

Nyborg, den 8. marts 2016

Ulla Stenstrøm
(referent)

