Nyborg Friskole, beretning 2015

Bestyrelsens beretning 2015

Indledning
Når vi ser tilbage på året, der er gået, tillader vi os i bestyrelsen på alle måder at betegne 2015 som
et godt år for Nyborg Friskole, og det er derfor med glæde, at jeg i dag kan fremlægge bestyrelsens
beretning.
Indledningsvis vil jeg dog kort præsentere den siddende bestyrelse samt de aktiviteter, som
bestyrelsen deltager aktivt i.
Bestyrelsen
Ved generalforsamling i april 201 blev bestyrelsen sammensat som følger:
Christina Larsen, Tine Fallesen, Anja Kastrup Jensen, Lene Lind, Dennis Hou Holck, Flemming
Larsen og undertegnede. Tine Fallesen blev efterfølgende af bestyrelsen valgt som næstformand og
jeg selv som formand.
Ved bestyrelsesmøderne deltager foruden bestyrelsen skolens ledelse ved Bent Gangelhof og
Marianne Rasmussen samt Steen Christoffersen (tillidsrepræsentant) og Ulla Stenstrøm (sekretær).
Som i de foregående år har der været et antal udvalg i bestyrelsen:
Kontaktperson indskolingen, mellemtrinnet, udskolingen og børnehave:
Indskolingen: Dennis Hou Holck og Anja Kastrup Jensen
Mellemtrinnet: Tine Fallesen og Christina Lyngbakke Larsen
Overbygningen: Lene Lind og Flemming Larsen
Børnehave: Christina Lyngbakke Larsen
Ansættelsesudvalg
Bestyrelsesformanden, næstformanden, 1 kontaktperson fra den aktuelle afdeling, skoleledelsen
samt 1 repræsentant fra de ansatte.
Legepladsudvalg
Christina Lyngbakke Larsen, Dennis Hou Holck, Mads Groth, Brian Hansen (SFO) og Bent
Gangelhof
Trivselsudvalg
Tine Fallesen og Anja Kastrup Jensen fra bestyrelsens side af. Fra skolens side af deltager:
Marianne/Kenneth, Bodil / Mette (indskolingen), Mulle (mellemtrin) og Louise (udskolingen).
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Afholdelse af møder
Der har i årets løb været afholdt 6 bestyrelsesmøder. Herudover har bestyrelsen og skolens ledelse
deltaget ved Privatskoleforeningens årsmøde. Endelig har der været afholdt møder i de enkelte
udvalg.
Skolen
Skolen har i 2015 haft et uændret antal klasser på 16, ét spor fra børnehaveklasse og op til 6. klasse,
to spor i 7. klasse, tre spor i 8. og tre spor 9. klasse samt én 10. klasse. Hertil kommer børnehaven
med 23 børn samt undervisningen i AUT.
Det nuværende elevtal i regnskabsåret 2015 nåede 378 elever (mod 363 i 2014). Dette tal er excl.
Børnehaven (23 børn). Antallet af elever i skolefritidsordningen før og efter skoletid var uændret 87
i forhold til året før.
Ca. 44 elever har i løbet af 2. halvår modtaget supplerende undervisning eller anden faglig støtte
med henblik på elevens inklusion i almindelig undervisning. Den supplerende undervisning eller
anden faglige støtte er typisk givet hen over hele året, men der har også været tale om
kursusaktiviteter bl.a. i form af læseløft til indskolingselever.
Vi er på skolen meget glade for og tilfreds med at vi har en rummelig skole, med plads til elever der
har behov for specialundervisning, hvor der er fokus på at løfte den enkelte elevs kompetencer så
meget som muligt.
Samtidig er vi glade for at vi her i begyndelsen af 2016 har haft den mulighed at kunne åbne skolen
op for 2 asyl klasser, og på den måde forhåbentlig kunne hjælpe med at gøre dagligdagen blot en
smule mere tålelig for disse børn.
Det er særdeles glædeligt, at skolen fortsat oplever stor søgning med mange børn skrevet op på
venteliste ved indskolingen. Bestyrelsen og skolens ledelse arbejder til stadighed tæt sammen i
hverdagen for at sikre at fundamentet skolen er bygget på, herunder skolens finansielle grundlag,
forbliver solidt og holdbart.
Skolens faciliteter
I april 2015 flyttede vi skolens kontor til den nyerhvervede ejendom Tværvej 9, og forventningerne
til både det nye kontor og det gamle kontor der blev ombygget til 10. klasserne er til fulde blevet
indfriet.
Herudover er de resterende klasselokaler og tilhørende inventar i overbygningen blevet renoveret og
fremstår nu tidssvarende.
I marts 2016 har skolen indgået en købsaftale omkring erhvervelsen af den tidligere katolske kirke
samt tilhørende menighedshus. Aftalen er betinget af kommunens accept af at skolen har lov til at
bruge lokalerne til undervisning i samme omfang som de andre lokaler på skolen. Desværre viser
det sig at dette kræver en mindre ændring i lokalplanen for kirkens område, men vi forventer at
købsaftalen kan effektueres endelig ultimo 2016 efter en mindre tilpasning af lokalplanen, og
glæder os til snart at kunne byde velkommen i de nye lokaler.
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Økonomi
Elevtallet i 2015 på 378 sammenholdt med en forsat generel stram styring af omkostningerne
resulterede i at vi igen i regnskabsåret 2015 nåede et pænt overskud på kr. 1.095.000 (mod kr.
1.314.000 i 2014).
I ovenstående resultat hører at skolen i 2015 mod forventning modtog øgede tilskud fra staten på i
alt ca dkk 500.000. Det er dejligt når skolen kan indtægtsføre et sådan beløb ekstraordinært, men
afspejler også hvilken vanskelig proces det er at budgettere og gennemskue det kommende års
økonomi, hvorfor det også stadig er bydende nødvendigt at der budgetteres både forsigtigt, men
også at skolen løbende polstrer sig med et overskud af en hvis størrelse, for herigennem at sikre at
skolen har et solidt grundlag til i fremtiden også at kunne modstå eventuelt vanskelige år.
Der forventes også for de næste år et tilfredsstillende resultat. Der er til stadighed fokus på at
forvalte de tildelte midler på den mest optimale måde, samt at skolen formår at levere en ydelse,
som forældre og børn vedvarende vil have.
Lidt fra de enkelte udvalg
Legepladsudvalget
I legepladsudvalget opererer vi meget ud fra hvad skolen og pedellerne har af ønsker, da det er dem
der primært oplever hverdagens gang på udenoms arealer og høre børnenes ønsker.
Det har i årevis været et stort ønske fra alle sider at der blev gjort noget ved området omkring
”rutcherøret”, der er det sidste område i skolegården der virkelig halter. Området består overvejende
af jord og ved regn bliver det meget mudret, hvilket gør at der kommer meget skidt ind i skolens
lokaler.
Udvalget indstillede i slutningen af 2015 til ledelsen og den øvrige bestyrelse om der kunne
bevilges en renovering af området. Ledelsen og bestyrelsen vurderede at økonomien i 2016 kunne
bære den meget stor investering på ca. 800.000 kr. Renoveringen bliver derfor gennemført indenfor
den næste 3 - 5 måneder og står således færdigt til efter sommerferien. Afslutningen af
renoveringen falder således sammen med at vi kan fejre skolens 20 års jubilæum, og renoveringen
er på den måde tænkt som skolens gave til sig selv.
Den store investering i det nye legeområde gør at legepladsudvalget ikke har flere midler at gøre
godt med, hvorfor udvalget først igen i 2017 kan planlægge evt. yderligere tiltag.
Trivselsudvalget:
Trivselsudvalget har i 2015-2016 bestået af Louise Huss, Mulle, ½ Bodil og ½ Mette. Desuden har
skolens ledelse og bestyrelsen været repræsenteret. Det er meget vigtigt, at alle tre ”trin” er
repræsenteret i udvalget, da det giver os de bedste muligheder for at arbejde på tværs af alder og
klassetrin.
Udvalget har i år primært arbejdet med emnet ”Stress hos unge”. Fokus har været på eleverne fra
den ældste del af mellemtrinnet og opad, da det er i de år, at man typisk har udfordringer omkring
stress. Emnet har givet udvalget lejlighed til at komme ud i mange afkroge og der er bl.a. diskuteret
sociale medier, karakterkrav, forældreforståelse og meget, meget mere!

[3]

Nyborg Friskole, beretning 2015

For at gøre os alle lidt klogere inviterede udvalget Lotte Palsteen den 25. februar, hvor hun holdt
foredrag om stress hos unge. Foredraget skulle give de ældste elever og deres forældre en mulighed
for at snakke sammen om emnet efterfølgende, mens forældrene til de lidt yngre elever fik
muligheden for at lære lidt om, hvordan de kan spotte faresignaler hos deres kommende teenagere.
Fokusområdet for det kommende år er børns brug af forskellige elektroniske medier. Hvad gør det
egentlig ved børnene, når de hele tiden har mulighed for ”underholdning” fra en skærm? Vi kender
måske endnu ikke alle konsekvenser af vores og børnenes elektroniske forbrug, men kan man se
nogle tendenser? Sker der noget med børnenes sprog, tålmodighed eller evnen til at være sammen
med andre?
Endelig venter der også i udvalget en opgave med revidering af skolens kostpolitik senere på året.
Asylklasser
Nyborg Friskole er den første privatskole i Danmark, der har sagt ja til at modtage flygtningebørn.
Nyborg Kommune henvendte sig i december til alle skoler i byen, kommunale som private, da det
nu stod klart, at Strandvænget blev asylcenter med op mod 150 børn i den skolepligtige alder. Vi
svarede positivt på henvendelsen, og startede 1. februar op med to asylklasser, hver med 12 børn.
En indskolingsklasse og en mellemtrins klasse. Danmarks Privatskoleforening anbefaler alle
medlemsskoler til at tage del i opgaven, hvilket vi på skolen er helt enige i. Til de to klasser har vi
ansat to lærere og en pædagog. Selv om der naturligvis er nogle udfordringer ved en sådan opgave,
er det vores opfattelse, at det er til at håndtere og vi opfatter det som et aktiv, såvel for skolen og
vores elever.
Det internationale samarbejde
Skolens tre 9. klasser har i år deltaget i udvekslingsprojekter med skoler i Trieste, Italien, Salerno,
Italien og Catalonien og nuværende 8. årgang har netop i sidste uge startet deres projekter ved at
hoste ikke færre end 42 italienske elever her i Nyborg.
Vores 10. klasse er netop hjemvendt efter en fantastisk tur til New York.
Skolen har i år været inviteret til deltagelse i tre International Friendship Weeks. I efteråret havde vi
fire elever i New Delhi og ni elever i Hong Kong, og i februar sendte vi fem elever til Skellefteå i
Nordsverige.
Endelig har vi i dette og kommende skoleår et Erasmus Plus projekt sammen med skoler i Finland,
Sverige, Tjekkiet og Italien. Hele projektet samt elevrejser i de to år er finansieret af EU.
Første samling skete i efteråret, hvor rejsen gik til Tjekkiet og i sidste uge deltog gruppen på en
rejse til Trieste i Norditalien. Det to-årige projekt er primært fagligt grundet i geologi.
Børnehaven
Vi er stadig på alle måder særdeles glade for Børnehaven der er meget velkørende. Der er gang i en
masse gode projekter, så som jord-til-bord med besøg i møllen og en æbleplantage. Eventyr, med
fokus på H.C. Andersen afsluttende med et helt fantastisk besøg på Fyrtøjet i Odense. Men der er
også overskud til at gribe børnenes ideer, som bl.a. at arrangere en overnatning for alle børnene i
børnehaven. Vi er super heldige også her at have engagerede personaler og glade børn.
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Metropolskolens analyse og afslutning
I efteråret udkom professionshøjskolen Metropol med rapporten ”Anstrengelsen Poesi”, som
baserede sig på en undersøgelse af de fem privatskoler, der over en femårig periode, havde toppet
den danske rangliste målt på afgangskarakterer efter 9. klasse. Her var Nyborg Friskole i selskab
med Kolding Private Realskole, Brenderup Realskole, Helsinge Privatskole og Zahles
Seminarieskole.
Det er rigtigt dejligt, at vi på Nyborg Friskole klarer os godt nationalt, men for bestyrelsen og ikke
mindst skolens ledelse og personale er det nu mere vigtigt, at vi på skolen flytter hver eneste elev
mest muligt ud fra den enkelte elevs forudsætninger.
Vi har efterfølgende haft besøg af chefkonsulent, Klaus Mygind, der brugte en lille måned til at
vende og dreje Nyborg Friskole. For skolens ledelse og personale en spændende tid, da de på mange
måder blev udfordret på skolens måde at lave skole på. Fælles for de fem skoler er en velfungerende
og dygtig lærerstab, synlig og klar retning, høje forventninger og høj grad af social kapital, som er
kendetegnet ved karakteristika som fællesskab, medejerskab, tillid, retfærdighed, vidensdeling m.v.
Efter sommerferien i år kan vi glæde os over at kunne fejre Nyborg Friskoles 20-årige fødselsdag.
Vi kan være særdeles stolte over at vi har en så velfungerende skole, med så dygtig en ledelse og
personale – serviceteam, administration, pædagoger og lærere. En meget stor tak til alle der har
været med til at gøre skolen til det den er.
Endelig ligeledes en tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Det har som formand
på alle måder været en fornøjelse at opleve det positive samarbejde, der hersker alle steder.
Og med dette vil jeg afslutte beretningen for 2015. Tak!
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