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

Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag den 9. februar 2016
Til stede fra bestyrelsen: Poul Leineweber, Tine Fallesen, Christina Lyngbakke Larsen, Dennis Hou
Holck og Flemming Larsen.
Til stede fra skolen: Bent Gangelhof, Kenneth Bukhave og Ulla Stenstrøm.
Afbud fra: Anja Kastrup, Lene Lind og Steen Christoffersen

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

2. Eventuelle meddelelser fra formanden og ledelsen
Intet fra formanden.
Bent Gangelhof orienterede om:
Asylklasserne, som startede 1. februar.
Næste års skoleplanlægning er i fuld gang.
Kenneth Bukhave er konstitueret viceskoleleder indtil Marianne Rasmussen er raskmeldt.
Tue Fabricius er stoppet pr. 31/1.
Til asylklasserne er der ansat to nye lærere: Lisbeth Bang og Julie B. Larsen samt en
Pædagog: Britta Storm.

3. Budget 2016
Budget for 2016 blev gennemgået og godkendt.

4. Generalforsamling/vedtægtsændring
Vedtægterne skal ændres i forhold til, at skolen er blevet en profilskole for
specialundervisning. Det er skolens formål paragraf 2, der skal ændres, og den endelige tekst
skal være på plads inden næste bestyrelsesmøde. Generalforsamlingen afholdes den 28.
april, kl. 17.00. Tine Fallesen, Lene Lind og Dennis Hou Holck er på valg.

5. Kirke
Den Katolske Kirke er til salg for 3,2 mio. kr. Mads Egholm orienterede om evt. brug af
kirken. Lærergruppen har været opdelt i flere grupper, som har kommet med ønsker til, hvad
kirken kan bruges til: Bl.a. til musik, samlinger, idræt, små forestillinger, biograf,
forældremøder etc.
Bestyrelsen drøftede omkostningerne til drift af kirkerummet m.v. Bestyrelsen ønsker en
vurdering fra en energi- bygningskonsulent omkring omkostningerne til bl.a. varme,
renoveringer osv. Bestyrelsen er positiv indstillet på at give et bud på kirken.

6. Legeplads
Skolen har fået tilbud fra forskellige leverandører vedr. ny legeplads. Legepladsudvalget er
mest stemt for et tilbud fra Kompan på 818.000 kr. Bestyrelsen har enstemmigt vedtaget at
vælge Kompan.

7. Nyt fra udvalgene

Trivselsudvalget
Trivseludvalget har modtaget ca. 130 tilmeldinger til foredraget med Lotte Palsteen om
stress og unge, som afholdes den 25. februar.
Næste punkt som Trivselsudvalget vil tage op er ”Skærmbørn”, idet erfaringen er, at der er
mange børn i indskolingen, som ikke er stimuleret i talesproget, dette kan måske henføres
til, at børnene sidder for meget foran computere. Den øgede brug af skærm giver også andre
udfordringer f.eks. manglende tålmodighed og besvær med at modtage fælles beskeder.
Trivselsudvalget vil undersøge, om der er basis for et foredrag omkring ovenstående, eller
om der kunne være andre tiltag, der kan give lærerne endnu bedre kompetencer i forhold til
denne problematik.
Herudover skal kostpolitikken revideres. Bestyrelsen skal sætte rammerne for kostpolitikken inden udvalget går i gang med revisionen. Bestyrelsen besluttede, at kostpolitikken skal
på et bestyrelsesmøde i efteråret.
Næste møde er i april måned.

8. Hjemmeside
Formanden indkalder til et møde i næste uge.

9. Præsentation af bestyrelse/erstatning for kontaktforældremøde
Siden skolens start har der været afholdt kontaktforældremøder en gang om året med
deltagelse af klassernes forældrerepræsentanter og bestyrelsen. Denne form for møde er ikke
tidsvarig længere.
I stedet for kontaktforældremødet er det besluttet, at et medlem fra bestyrelsen deltager i de
nye klassers forældremøder, hvor bestyrelsesmedlemmet præsenterer bestyrelsen og hører
på, hvad der rører sig i de forskellige klasser.
Anja Kastrup og Tine Fallesen har udarbejdet en PowerPoint-præsentation til formålet.

10. Eventuelt
Intet under dette punkt.

Nyborg, den 10. februar 2016

Ulla Stenstrøm
(Referent)

