Nyborg Friskole, beretning 2013

Bestyrelsens beretning 2013
Det forgangne år, bragte som tidligere år, stor aktivitet med sig i dagligdagen. Det var alt i
alt endnu et godt år for Nyborg Friskole, og det er derfor med glæde at jeg atter i dag kan
fremlægge bestyrelsens beretning. Indledningsvis vil jeg dog, ligesom tidligere, kort
præsentere den siddende bestyrelse samt de aktiviteter, som bestyrelsen deltager aktivt i.
Bestyrelsen
Efter sidste generalforsamling i 2012 så bestyrelsen således ud:
Rikke Vibæk, Tine Fallesen, Louise Kallestrup, Dennis Hou Holck, Morten Reil Sørensen,
Flemming Larsen og undertegnede. Flemming Larsen blev genvalgt som næstformand og
jeg selv som formand.
Herudover deltager i alle bestyrelsesmøderne skolens ledelse: Bent Gangelhof, Marianne
Rasmussen, Kenneth Bukhave (tillidsrepræsentant) samt Ulla Stenstrøm.
Som i de foregående år har der været et antal udvalg i bestyrelsen, som blev besat som
følger:
Kontaktperson til indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen:
Indskolingen: Louise Kallestrup og Dennis Hou Holck
Mellemtrinnet: Rikke Vibæk og Poul Leineweber
Overbygningen: Tine Fallesen og Flemming Larsen
Ansættelsesudvalg
Bestyrelsesformanden, næstformanden, 1 kontaktperson fra den aktuelle afdeling,
skoleledelsen samt 1 repræsentant fra de ansatte.
Legepladsudvalg
Rikke Vibæk, Dennis Hou Holck, Ole Skovsbøl, Brian Hansen (SFO) og Bent Gangelhof
Sundheds-/trivselsudvalg
Tine Fallesen, Louise Kallestrup og Morten Reil Sørensen

Afholdelse af møder

Der har i årets løb været afholdt 6 bestyrelsesmøder Herudover har der været afholdt et
møde med kontaktforældrene og et møde med lærerne, ligesom bestyrelsen har deltaget i
privatskolernes årsmøde. Endelig har der været afholdt møder i de enkelte udvalg.
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Skolen

Skolen har i 2012 haft 15 klasser, ét spor fra børnehaveklasse til 6. klasse, to spor i 7.
klasse, tre spor i 8. og to 9. klasse samt én 10. klasse.
Det nuværende elevtal i regnskabsåret 2012 nåede 350 elever (mod 344 i 2011). Antallet
af elever i skolefritidsordningen før og efter skoletid var i alt 87 (mod 82 i 2011).
Det er glædeligt, at skolen ligesom tidligere år har stor søgning. Børn bliver skrevet på
ventelister til de nærmeste år, og børnehaveklassen er på nuværende tidspunkt fyldt op 6
år frem i tiden. Udviklingen i børnetallet i Nyborg Kommune giver ikke umiddelbart
anledning til revurdering af mulighederne for skoledrift med det nuværende antal elever.
Bestyrelsen og skolens ledelse arbejder til stadighed tæt sammen i hverdagen for at sikre
at fundamentet skolen er bygget på, er solidt og holdbart.

Skolens rammer

Efter at vi i 2011 fik købt og ombygget kirkens gamle bygninger, og fik ’egen grund under
fødderne’ valgte vi at gå ind i 2012 med forsigtige skridt hvad angik nye investeringer samt
ombygninger. Der blev dog til et meget tiltrængt nyt tag på administrationsbygningen, og
en smule legeredskaber.
En ny multibane til erstatning for den gamle fodboldbane er på vej, og den længe planlagte
forbedring af faciliteterne for lærerne, forventer vi nu at kunne give grønt lys til i nærmeste
fremtid.
Sidst men absolut ikke mindst traf vi i årets løb beslutning om at forsøge at erhverve de af
kommunen udbudte lokaler på Tværvej 11, der tidligere husede Mariahøjens Børnehave.
Det lykkedes os og vi fik bygningerne til en fornuftig pris, men herom senere.

Økonomi

Elevtallet i 2012 på 350 (mod 344 i 2011) sammenholdt med en generel stram styring af
omkostningerne betød, at vi i regnskabsåret 2012 nåede et overskud på kr. 953.000 (mod
kr. 880.000 i 2011), hvilket bestyrelsen igen i år betegner som tilfredsstillende og i
overensstemmelse med bestyrelsens forventninger.
Bestyrelsen finder det ligesom de foregående år nødvendigt atter at understrege, at
statens tilskud til drift af privat-/friskoler er baseret dels på de samlede bevillinger til de
offentlige kommunale skoler og dels på en koblingsprocent, der endnu en gang i løbet af
2012 er reduceret som et led i de samlede offentlige besparelser.
For bedst muligt at forsøge at imødegå de usikkerheder, der ligger på indtægtssiden,
ligger det derfor bestyrelsen stærkt på sinde at forsøge at opbygge et kontinuerligt rimeligt
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overskud og hermed forbedre egenkapitalen, der kan være medvirkende til at sikre
skolens drift i evt. fremtidige vanskelige år.
Der forventes også for de næste år tilfredsstillende resultater. Årsagen hertil er bl.a. at
skolen i 2011 valgte at øge klassekvotienten og samtidig forstår 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.

Udvalgsarbejdet
Legepladsudvalget
I foråret 2012 blev legeredskaberne udvidet med følgende aktiviteter: Gyngestativ,
Supernova (balance karrusel), boldautomat og en ”Spinner bowl”. Det har været vigtigt, at
få lidt aktiviteter til alle aldersklasse.
Siden efteråret 2012 har Legepladsudvalget arbejdet på at finde en ”multibane” som skal
erstatte den nuværende fodboldbane. Efter indstilling fra legepladsudvalget har
bestyrelsen nu godkendt denne store investering. Multibanen forventes at stå klar til
skolestart i august måned og vil bl.a. have flere funktioner der også vil kunne bruges i
idrætstimerne.
Da den nuværende fodboldbane skal fjernes – vil der i løbet af juni blive indkaldt til arbejds
dag, hvor vi håber at se en masse arbejdsomme forældre.
Trivselsudvalget:
Det forgange år har budt på en mindre revolution i det tidligere sundhedsudvalg.
I udvalget er der blevet brugt meget energi på at diskutere, om udvalget havde en
eksistensberettigelse, og hvad missionen egentlig skulle være, hvis udvalget skulle
fortsætte.
I januar arrangerede udvalget et meget fint fællesarrangement med lærere og bestyrelse,
hvor oplægsholderen Jytte Friis talte om sundhed og trivsel. På baggrund af dette
arrangement var der i udvalget enighed om at foreslå en væsentlig ændring af det
eksisterende sundhedsudvalg og bestyrelsen gav sin opbakning til dette.
Forslaget var bl.a. en udvidelse af udvalget, så det fremtidig bliver sammensat af
repræsentanter fra indskoling/SFO, mellemtrin, udskoling (incl. AUT og 10. kl.), tre
forældre og en ledelsesrepræsentant. Udvidelsen gælder både antallet af medlemmer og
udvalgets arbejdsområde. Af samme grund blev udvalgets navn ændret fra
”sundhedsudvalg” til ”trivselsudvalg”.
Udvalget skal arbejde bredt med begrebet ”trivsel”, som både kan omfatte søvnbehov,
omgangstone, madpakker, motionsvaner og meget, meget mere. Det er dog vigtigt at
understrege, at udvalget ikke forventes at tage fat på ”hele pakken”. Trivselsudvalget
udvælger konkrete emner eller områder, som der arbejdes målrettet med i en periode.
I trivselsudvalget ser man frem til den nye, spændende opgave i det kommende år!
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Det internationale samarbejde
For Nyborg Friskole er det stadig meget vigtigt med en aktiv international profil. Det er
vigtigt i forhold til skolens selvforståelse som en brik ikke bare i den nationale
uddannelsesverden, men i høj grad også som et led i at give vores elever en større
forståelse af den verden, vi som en lille nation er så afhængig af.
Skolen havde i 2011 et samarbejdsprojekt med 8. klasser i Japan, Singapore, Indien,
Italien og Tyskland der bl.a. inkluderede et besøg i Danmark hvor gæsterne bl.a. fik lov til
at opleve den store fælles musical ”Moldurs Melodi”. Projektet blev en kæmpe succes, og
mange forældre opfordrede os til at gentage arrangementet så også mindre søskende fik
den oplevelse. Det kræver mange resurser og hårdt arbejde, så vi kan ikke gøre det hvert
år. Vi vil blive inviteret til International Friendship Weeks af de andre skoler – den næste
bliver i Singapore foråret 2014, dernæst Indien 2015 og igen her på skolen i 2016.
10. klasse har netop været i North Carolina. Det var fjerde gang vi sendte elever til Apex
High School, og nu ser det ud til, at de gerne vil på returvisit. I første omgang sender de en
lærer og rektor på besør hos os, så de kan se, at det er relativt sikkert at sende unge
mennesker til Danmark!
8. årgang er godt i gang med at arrangere udveksling med skoler i Italien og Spanien.
Søndag den 28. april lander en klasse fra Salerno, Italien for at blive indkvarteret hos 8b.
Børnehaven ”Mariahøjen”

For 16 år siden blev skolen tilbudt Mariahøjens Børnehave ganske gratis af Den Katolske
Skole, Ansgarstiftelsen, da de ville nedlægge den. Vi havde meget travlt med at lave
skole, så vi turde ikke – der var heller ikke tradition for på dette tidspunkt, at grundskoler
havde egen børnehave. Derfor slog Nyborg Kommune til, og fik den for den symbolske
pris kr. 1! Et par gange siden, når den har været lukningstruet, har kommunen spurgt, om
vi var interesserede i at købe bygningen, dog uden realitetsforhandlinger. Vi har de sidste
mange år talt om, at det kunne være interessant med et pædagogisk tiltag for
førskolebørn, så tanken var ikke fjern. De senere år har flere privatskole åbnet
børnehaver, og da kommunen satte bygningen til salg, var det oplagt at lave en
førskolebørnehave for de elever, vi vidste ville blive optaget. Kommunen fik dkk 950.000,så det er da en fin forrentning af den investerede krone!
En arbejdsgruppe bestående af Brian, Mette, Dennis og Rikke (med Bent på sidelinjen –
ombygning/økonomi etc) fik styr på det pædagogiske indhold, og vi deltog i nogle
forhandlinger med Nyborg Kommunes børneafdeling og deres pædagogiske konsulent, så
vi kunne godkendes til den driftsoverenskomst, som vi nu har med Nyborg Kommune.
Der er ombygget for dkk 1. mill. og bygningen fremstår nu renoveret og meget anvendelig
til formålet. Vi har ansat Malene, Ditte som pædagoger og Jesper som
pædagogmedhjælper ud af en samlet ansøgerflok på 216.
Børnehaven åbner 1. maj med de 22 børn, der efter sommerferien skal i bh.kl. Til august
starter de børn, der danner bh.kl. 2014. Vedtægter for børnehaven og kvalitetsrapport
findes på skolens hjemmeside.
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Lockout situationen

Den nuværende konflikt mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Danmarks
Lærerforening ramte os med et brag den 1. April da KL iværksatte den varslede lockout.
Det er på alle måder rent ud sagt en meget kedelig situation, der nu på 3. uge på dybeste
vis påvirker alles hverdag, og jeg er sikker på at alle parter dybest inde blot ønsker at få
denne sag lagt bag sig snarest muligt, således at vores børn igen kan få undervisningen
tilbage.
Vi vil fra skolens side af gøre vort yderste til at forsøge at indhente det tabte, men det er
endnu meget usikkert i hvor høj grad dette kan lykkes alle steder, og afhænger bl.a. i høj
grad af hvor længe konflikten vil vare.

Generelt

Bestyrelsen, herunder specielt formandskabet, har i dagligdagen en god dialog og et godt
og tæt samarbejde med skolens ledelse. Herudover mødtes bestyrelsen også igen i år
med lærerstaben til et fællesarrangement for herigennem bl.a. at udveksle idéer og tanker.
Et arrangement som vi fra bestyrelsens side sætter stor pris på.

Afslutning

Jeg vil gerne slutte denne beretning med at takke bestyrelse, skolens ledelse (Bent og
Marianne) og tillidsrepræsentanten (Kenneth) for et godt og konstruktivt samarbejde. Det
har fra min side af på alle måder været en fornøjelse og særdeles inspirerende at arbejde
sammen med Jer.
En speciel tak igen i år også til Ulla fordi at du sørger for at regnskabsbøgerne og
referaterne bliver ført med sikker hånd.
En tak også til dig Rikke. Du har valgt at træde ud af bestyrelsen efter mange års arbejde.
Tak for dit engagement og samarbejde. Du vil blive savnet blandt os!
Endelig vil jeg gerne på bestyrelsens vegne rette en stor tak til alle skolens ansatte for det
store og entusiastiske arbejde, og den positive ånd der indtil 1. april herskede i alle kroge
af Nyborg Friskole. Lad os hurtigst muligt finde tilbage til denne ånd igen!
Selvom skolen på ingen måde er perfekt, og der altid er plads til forbedringer, så kan vi
med rette være stolte af Nyborg Friskole, og må i fællesskab værne om at det må forblive
sådan.
Og med dette vil jeg hermed afslutte beretningen for 2012 !
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