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

Referat af bestyrelsens møde med kontaktforældre,
onsdag d. 6. november 2014, kl. 19.00 – 21,00
1. Velkomst
Formanden bød velkommen til det årlige møde mellem kontaktforældrene og
bestyrelsen.
2. Formålet med mødet
Bestyrelsens årlige møde med kontaktforældre er bestyrelsens mulighed for at fortælle
lidt om arbejdet, der foregår i bestyrelsen, samt bestyrelsens mulighed for – gennem
kontaktforældrene - at få indblik i, hvad der rører sig og diskuteres i de enkelte klasser.
De enkelte kontaktforældre kan også høre, hvad der sker i de andre klasser og måske
hente inspiration til eksempelvis sociale arrangementer.
3. Præsentation af bestyrelsen
Formanden præsenterede bestyrelsen:
Poul Leineweber (formand)
Flemming Larsen (næstformand)
Dennis Hou Holck
Lene Lind
Louise Kallestrup
Christina Lyngbakke Larsen
Tine Fallesen
4. Orientering om bestyrelsens arbejde
Følgende deltager i bestyrelsesmøderne: Bestyrelsen, skolens ledelse Bent Gangelhof
og Marianne Rasmussen, tillidsrepræsentant Steen Christoffersen og regnskabsfører
Ulla Stenstrøm. Bestyrelsen holder min. 5 årlige ordinære møder samt møde med
kontaktforældre, årsmøde i Danmarks Privatskoleforening og den årlige
generalforsamling.
Bestyrelsens hovedopgave er at varetage den overordnede ledelse af skolen og er
ansvarlig over for undervisningsministeriet for, at skolens økonomi og drift – herunder
forvaltning af de statslige tilskud – er i overensstemmelse med skolens vedtægter og
med de til enhver tid gældende love og regler for frie grundskoler. Generelle og
overordnede sager behandles af bestyrelsen herunder formål, økonomi, organisation,
personalepolitik og ansættelser.
Skolens ledelse varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Skolens ledelse
har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår. Den daglige drift inkluderer intern og
ekstern kommunikation samt pædagogisk, administrativ, personalemæssig og
økonomisk ledelse m.m.
Diverse udvalg/poster:
Kontaktpersoner:
Indskolingen: Dennis Hou Holck
Mellemtrin: Louise Kallestrup og Christina Lyngbakke Larsen
Overbygningen: Flemming Larsen og Tine Fallesen
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Ansættelsesudvalg: Bestyrelsesformanden, næstformanden, kontaktperson fra aktuel
afdeling, skoleledelsen samt repræsentant fra ansatte.
Legepladsudvalg: Christina Lyngbakke Larsen, Dennis Hou Holck, Brian Hansen, Bent
Gangelhof og Ole Skovsbøl (pedel).
Trivselsudvalg: Louise Kallestrup, Tine Fallesen, og lærere fra hver af de tre afdelinger
samt viceskoleleder Marianne Rasmussen.
5. Kontaktforældrenes rolle
Poul Leineweber orienterede om kontaktforældrenes rolle samt om hvilken struktur, de
indgår i; kontaktforældrene er bindeled til bestyrelsen, og de er initiativtagere vedr.
klassens sociale liv. De kan i samråd med klasselærerne tage del i og/eller initiativ til
sociale arrangementer i klassen.
Det blev pointeret, at kontaktforældrene ikke skal fungere som den enkelte klasses
advokat i forhold til eventuelle uoverensstemmelser med lærere eller ledelse. Hvis der
opstår sådanne, skal de enkelte forældre selv rette henvendelse til lærere, ledelse eller
i sidste instans evt. bestyrelsen.

6. Kontaktforældrene har ordet
Kontaktforældrene orienterede om: Opstarten i den enkelte klasse, det første
forældremøde, arrangementer og ture, klassens trivsel mv. Generelt gav alle
kontaktforældre udtryk for, at de respektive klasser fungerer godt, og at eleverne er
glade for at gå i skole. Rigtig mange klasser laver sociale arrangementer for såvel
elever som forældre.
KL.
AUT.

Kontaktforældre
Anne-Mette
Nygaard
Rasmussen
(Mads-Emil’s
mor) og Helle
Nielsen (mor til
Jonathan)
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Tine Breinholt
Rasmussen
(Emilie’s mor) og
Ulla Burkal (Mads’
mor)

Blandingsklasse 2/3 gl. 1/3 nye. Det går rigtig godt i klassen. De
tager sig godt af hinanden. Eleverne har været på tur til Thurø, det
har været en god tur. To elever havde arrangeret en klassefest
inden de mødtes i skolen i august, denne fest gjorde at eleverne
var rystet sammen inden skolestart. Eleverne har i sidste uge
arbejdet på USO-opgaven. Fremtidige aktiviteter: Brobygning i uge
4, Canada i uge 16. Eleverne er i gang med at tjene penge til
Canada-turen. Både forældre og elever er glade for den måde
skolen har taget imod de nye elever og synes, at de har nogle
fantastiske lærere. Efterlyser lidt flere ugeplaner fra de mandlige
lærere. Eleverne glæder sig til turen til New York og Canada.

9.a

Ulrik Andersson
(Cecilie’s far)

Som udgangspunkt går det meget godt. Studieturen i september
har været godt for sammenholdet, især for pigerne. Studieturen
indeholdt team-building – river rafting m.v., det har været sjovt og
udfordrende. Forældrene har ønsket et møde med SSP-

Der er stor aldersspredning i AUT-huset, derfor er det svært at
samle forældrene, der har dog været en fællesspisning. Forældrene
er meget glade for huset og oplever, at eleverne lærer meget i
forhold til de andre skoler, de har gået på. Eleverne er inkluderet
på hele skolen, nogle går i andre klasser i enkelte fag. Der er gode
lærere, som kan lide eleverne. Eleverne efterlyser en
koldtvandshane.
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konsulenten, det er dog endnu ikke lykkedes, da konsulenten ikke
har haft tid. Pigerne fester meget, og det indebærer også lidt
udfordringer med alkohol. Eleverne forbereder sig til
afgangseksamen, og der er lidt udfordringer i enkelte fag, idet der
har været en del vikarer i 9a. Herudover kommenteredes
toiletforholdene.

9.b

Olav Hegelund
Nielsen (Emilie’s
far)

Der er startet 3 nye elever i klassen. Klassen fungerer godt, og i
øjeblikket forbereder de sig til eksamen. Klassen har netop haft
besøg fra udvekslingsklassen fra Barcelona. Det har været 8-dage
med fart på, de har været på Cold College, TV2, Tivoli og i Odense
Skøjtehal. Temaet for ugen har været sundhed og sport. Eleverne
ser frem til marts, hvor de skal på genvisit til Barcelona.

8.a

Lars Hansen
(Sofie’s far)

Der har været afholdt forældremøde for en måned siden. Emnet på
mødet var bl.a. studieturen, og der blev nedsat et studietursudvalg,
og et udvalg til arrangementer. Det er en god klasse. Der er
kommet et par nye piger i klassen, det har været godt. Eleverne
har været på en tur til Grønnehave uden mobiler, det er gået rigtig
godt. Savner lidt fællesskab med c-klassen. A og b er fælles om
mange ting. Årgangsfest for a-b-c vil være en god ide, da det vil
være godt for sammenholdet med c-klassen.

8.b

Charlotte Arentof
Gräs (Tobias’
mor),og Marianne
N. Sørensen
(Jeppe’s mor)

En rigtig dejlig klasse, der opsat på at have det godt sammen.
Meget humor i klassen. Sidste år var der meget uro i klassen, det
er meget bedre i år. På det sidste forældremøde har der været talt
om alkoholpolitikken i klassen. Eleverne er gode ved hinanden og
meget glade for lærerne. Klassen har været på en bowlingtur til
Svendborg – rigtig god oplevelse. Der har også været arrangeret
en hyttetur til Svendborg. Eleverne skal på udvekslingstur til Italien
og med genvisit her. Der er oprettet Facebook gruppe for klassen.
Lærerne er gode til at komme med information til forældrene.

8.c

Dieter Pletscher
(Clara’s far) og
Eddie Præst
Knudsen
(Kristian’s far).

Dieter. Klassen er kommet godt fra start allerede fra 7. klasse. Det
var en lille klasse i 7., men her i 8. kl. er der kommet 5 elever mere
til, det har været godt for klassen. Eleverne mødes på kryds og
tværs af klasserne. Der har været talt lidt om alkohol i klassen, der
er dog ingen problemer hermed. Hvis der er konflikter i klassen,
bliver der taget hånd om med det samme. Det faglige niveau er
højt i klassen. Eddie mener det har givet lidt udfordringer med så
mange nye elever i klassen, det var Dieter dog ikke enig i. Der
afholdes julefrokost den 28/11. Super klasse. Super lærere.

7.a

Rikke Vibæk
En god klasse der har gå på mod og er arbejdssomme. Eleverne
(Amalie’s mor) og har været på introtur til Grønnehave – en god tur. Der er et
Tina Havlit
arrangement for eleverne i januar måned, senere kommer der også
(Nicklas’ mor)
et for forældrene. Skolen tager godt imod de nye elever, både
forældre og elever er meget overvældede og positive over den
gode måde, de bliver modtaget på. Flere elever fortæller, at det er
den bedste klasse de nogensinde har været i. Det er en
velfungerende klasse, og eleverne er glade for lærerne.

7.b

Sofie Brøndum
(Lukas’ mor)

God start – meget engagerede lærere. Drengene er lidt
dominerende og pigerne lidt mere stille. Det faglige niveau er
meget forskelligt – stor spredning især i matematik – der er
arrangeret en ekstra matematiktime til de der har brug for det. Der
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har ikke været sociale arrangementer i klassen endnu. 7. klasserne
er meget sammen på kryds og tværs.
7.c

Nina Nancke
(Lucas’ mor)

Klassen har været på en ryste sammen tur, hvor de ikke måtte
have mobiler med. Det gik overraskende godt. Fagligt er de godt
med. Der er planlagt julefrokost den 21. november. Klassen glæder
sig til Tue kommer tilbage. Nye og gamle elever er godt integreret,
og eleverne er meget glade for deres lærere. Klasselokalet er
meget lille og toiletforholdene er ikke så gode. Det blev bemærket,
at der ikke er køleskab i udskolingen.
Eleverne er lige pludselig blevet store, bevidste unge mennesker.
Det nyder de. Læreren betegner eleverne som søde, sjove,
videbegærlige og lidt frække. Læreren arbejder meget med tonen i
klassen, hvordan taler vi sammen og hvordan opfattes det, ligesom
de skal huske at rose hinanden. Det har gjort, at det er en rigtig
god og sjov klasse. Klassen har p.t. en praktikant der læser norsk
og svensk med dem. Der har ikke været tid til arrangementer, dog
skal klassen efter jul se Skammerens datter, og senere skal de til
Bornholm.

6.

Bente Hansen
(Oscar’s mor)

5.

Jeanette Lindorf
Jørgensen (Mikas’
mor) og Louise
Kallestrup (Dicte’s
mor)

Det er en klasse, der fungerer rigtig godt. Der har tidligere været
lidt pigefnidder, men det er stoppet. Der er en del støttetimer i
klassen, men det fungerer rigtig godt. Eleverne har været kede af,
at Karsten ikke er i klassen, men er rigtig glade for at Kenneth har
overtaget. Der er en rigtig rar atmosfære i klassen.
Et par drenge har været lidt langt fremme med søgning på
internettet, det er nu stoppet. Konflikthåndteringen er også blevet
meget bedre, eleverne er blevet mere rummelige

4

Lise Kvistgaard
Jensen (Anna’s
mor) og Vivi
Hoseassen
(Sebastian’s mor)

Der er ingen væsentlige problemer. Klassen trives. De har været på
introtur med 3. kl., det har været en god tur. Der er et
arrangement til teatret, hvor de skal se Snedronningen. Det har
været et kæmpe skridt udviklingsmæssigt og fagligt at komme over
på mellemtrinnet. Stor ros til lærerne.
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Jan Hannibal
(Marie’s far) og
Søren K. Knudsen
(Marcus’ far)

3. klasse har været på introtur til Strandvænget, og været på
hyttetur med 4. kl. - en rigtig god tur. Der har været et
forældrearrangement lige før efterårsferien. Det har været en lille
udfordring at skifte fra indskoling til mellemtrin, eleverne har faste
pladser, ny struktur m.v., ligesom det også er en større
omvæltning for forældre med at huske at se på forældreintra hver
dag. Socialt fungerer klassen fint mellem piger og drenge. Dog er
der p.t. lidt problemer i drengegruppen med, hvordan man taler til
hinanden. Forældrene opfordrer skolen til at fokusere på dette. Stor
ros til mellemtrinslærerne – ugeplaner, årsplaner osv. er let
tilgængeligt – ville ønske det også var startet i indskolingen, så
forældrene bedre kunne følge med.
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Jeanette Lindorf
Jørgensen
(August’s mor) og
Jesper Egesborg
(Tilde’s far)

Klassen fungerer godt. Hvis der har været optræk til problemer, har
Bodil været klar med det samme. Stor ros til Bodil. Eleverne er en
flok ivrige og glade børn. Læreren har arbejdet med sproget i
klassen, hvad kan man tillade sig at kalde hinanden osv. Der har
været afholdt forældremøde, hvor det bl.a. blev nævnt, at
toiletforholdene trænger til en opgradering. Bestyrelsen er allerede
i gang med at se på forholdene omkring toiletter.

1.

Mie Juul Bak
Aldershvile (Elias’
mor) og Tine

Der er planlagt et socialt arrangement på Strandvænget den 23/11.
Klassen har søde børn, som dog også kan være vilde. Der har
været arbejdet med sociale relationer i klassen, og om hvordan
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Bh.
kl.

Fallesen
(Mathilde’s mor)

børnene agerer mellem hinanden. Det er gode og lærevillige børn.
Stor forskel på at have børn i 0. og 1. klasse, og på hvordan de
agerer når de har gået i børnehaven. Klart en fordel at børnene i 0.
klasse har gået et år i skolens nye børnehave.

Jan Hannibal
(Laura’s far)

Det går fint i 0. kl. Sita (barselsvikar) er trådt til i sidste øjeblik –
en stor ros til Sita, hun er velforberedt til alle møder og børnene er
meget glade for hende. Forældrene vil gerne have, at Sita
fortsætter skoleåret ud. Der er dannet et forældreråd, som skal stå
for arrangementer i løbet af året. Det har været en fordel, at
eleverne har været sammen i børnehaven før 0. kl. Der har været
forslag om legegrupper for at for alle med, så alle kan lege på
kryds og tværs. Der er planlagt social aktivitet den 23/11 på
Strandvænget.

Bh.

Formanden rundede af med at konkludere, at bestyrelsen har hørt om nogle nye emner i
år. Der er generelt stor trivsel på skolen, men der er også udfordringer. Bestyrelsen har
fået det indtryk, at lærerne og ledelsen tager professionelt hånd om de udfordringer, der til
tider opstår i klasserne, og at disse udfordringer tackles, lige så snart de identificeres.
Bestyrelsen har endvidere bemærket, at kontaktforældrene udtrykker stor tillid til lærernes
indsats både i forbindelse med den daglige undervisning og i forbindelse med akutte
udfordringer.
Formanden konkluderede på denne baggrund, at vi på skolen har gode og velfungerede
klasser, engagerede forældre og dygtige lærere, og at forældrene var meget positive og
glade for skolen. Vi skal værne om, at skolen også i fremtiden vil være en skole, som både
elever og forældre er meget glade for.
Formanden afsluttede med at konstatere, at bestyrelsen har fået et godt indtryk af
forholdene i klasserne og skolen som helhed, og takkede for kontaktforældrenes deltagelse
i mødet.
7. Eventuelt
Spørgsmål om der også kommer it i undervisningen i indskoling og mellemtrin. Svaret
var, at det gør der fra august 2015.

Nyborg, den 6. november 2014
Ulla Stenstrøm
(referent)
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