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

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 1. september 2016
Til stede fra bestyrelsen: Tine Fallesen, Poul Leineweber, Anja Kastrup, Anne Gram Jørgensen, Christina Lyngbakke Larsen og
Dennis Hou Holck
Til stede fra skolen: Bent Gangelhof, Marianne A. Rasmussen, Kenneth Bukhave, Steen Christoffersen og Ulla Stenstrøm.
Afbud fra: Flemming Larsen

1. Energibesparelser v/Mads Groth
Mads Groth gennemgik et tilbud om opsættelse af solceller på skolen. Køb af solceller til indskolingen koster ca. 85.000
kr. Der er en besparelse på el for skolen på ca. 170.000 kr. over en 10-årig periode. Solceller til mellemtrin og udskoling
koster ca. 210.000 kr., her er der ca. 480.000 kr. i besparelse over en 10-årig periode. Poul Leineweber foreslog, at der blev
sat målere op, så man kunne beregne baggrundsforbrug. Bestyrelsen var enige om, at Mads Groth arbejder videre med
solcelleprojektet.

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

3. Eventuelle meddelelser
Bent Gangelhof orienterede om følgende:
1. Kirken – vi forventer, at et tillæg til lokalplanen er klar i december måned.
2. Skolen har haft 20 års fødselsdag, i den forbindelse har vi fået lavet en ny legeplads. Dagen blev fejret med brunsviger
til alle børn på skolen.
3. Karen Dalsgaard har opsagt sin stilling pr. 1. oktober. Stillingen er slået op, og vi afholder snarest ansættelsessamtaler
og forventer at kunne ansætte en ny lærer pr. 1. november.
4. Vi er i gang med at sammensætte de nye 7. klasser til 2017/18, og afholder orienteringsmøder ultimo september.
5. Vi har fået ny struktur i skoleledelsen. Viceskoleleder Marianne A. Rasmussen er gået på nedsat tid 85%, og Kenneth
Bukhave er blevet pæd. afdelingsleder.
6. Der er kommet ny finanslovsforlsag for 2017, hvilket betyder, at vi stiger i tilskud på den alm. drift til gengæld mister vi
penge på SFO-delen. Vi får også lidt mere i SPS-tilskud.
7. Vi har fået ny sundhedsplejerske Anne Louise Bødker.
8. Vi er godt i gang med forældremøderne på skolen.
9. I forbindelse med, at vi er blevet Profilskole, har vi skullet udarbejde en formel ansøgning om certificering med
afleveringsfrist den 1. september. Ansøgningen/beskrivelsen kan også bruges til vores hjemmeside, hvor den kan vise,
hvad det betyder at være en profilskole. Der er 8 frie grundskoler i Danmark, som søger at blive certificeret profilskole.
10. Vi har fået en ny lærer i asylklasse I – Vibeke Fraling, idet Lisbeth Berens Bang har fået en fast stilling på en anden
skole. I asylklasse II har vi ansat en pensioneret lærer – Arne Madsen – på en beskæftigelsesprocent på 50, idet asyllærer

Julie Boye Larsen nu også skal have musiktimer på skolen.
11. Vi har haft besøg af Danmarks Privatskoleforenings bestyrelse, som var meget begejstrede for skolen.
12. Der afholdes årsmøde i Danmarks Privatskoleforening i slutningen af oktober. Bestyrelsen blev opfordret til at melde
sig.
Tine Fallesen: Intet nyt.

4. Orientering om skolen
Regnskabet for perioden 1/1 – 31/7 2016 blev gennemgået af Ulla Stenstrøm og taget til efterretning.

5. Klassekvotient
Klassekvotienten for Nyborg Friskole blev drøftet. Bestyrelsen besluttede, at punktet tages op til næste bestyrelsesmøde.

6. Eventuelt
Tine Fallesen: Udvalgsarbejde og kostpolitik skal tages med som et punkt til næste bestyrelsesmøde.
Tine, Anja og Christina deltager på skift i forældremøder i 0. og 7. klasserne hhv. den 15., 12. og 14. september.
Tine Fallesen: Har skolen en IT-strategi for brug af hhv. intra, facebook m.v. for beskeder vedr. lektier. Der er ikke nogen
fast politik, men op til den enkelte lærer. Lærerne orienterer forældrene på det første forældremøde i skoleåret om, hvordan
det fungerer for den enkelte klasse.

Nyborg, den 1. september 2016

Ulla Stenstrøm
(referent)

