Nyborg Friskole, Pilevej 3, 5800 Nyborg – skolekode 449.009 – tlf./fax 65317671/65314425

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 13. september 2012
Til stede fra bestyrelsen: Poul Leineweber, Flemming Larsen, Dennis Hou Holck, Morten Reil
Sørensen, Louise Kallestrup, Rikke Vibæk og Tine Fallesen.
Til stede fra skolen: Bent Gangelhof, Marianne Rasmussen, Kenneth Bukhave og Ulla Stenstrøm.
Afbud fra:
1. Godkendelse og underskrift af referatet
Referatet blev godkendt og underskrevet.
2. Eventuelle meddelelser
Bent Gangelhof orienterede om en personalesag og om følgende: I det nye skoleår er alle
klasser kommet godt i gang. Vi har 350 elever pr. 5/9, hvilket er 10 over det budgetterede.
Vores nye børnehaveklasselærer er kommet godt fra start, og børn og forældre er glade for
hende. Christina Greve er ansat i et vikariat for Mette Bjerre indtil 30. juni 2013. Christina
Panduro er foreløbig ansat som vikar i 8. og 9. klasse. Rasmus Agertoft er ansat som vikar
for Louise Huus, som p.t. er sygemeldt indtil efterårsferien.
Skolen har foreløbigt sat renoveringen af lærerværelset i bero, da det blev meget dyrt. I
stedet for har vi investeret i en del nye vinduer samt nye gulve i SFO. Vi arbejder lidt med
solenergi, idet skolen har gode faciliteter til at sætte et sådant anlæg op.
9. klasserne har lige været på en tur til Barcelona. 10. kl. er godt i gang med at samarbejde
med skolen i USA. Næste årgangs 9. A, B og C skal ikke på en alm. udlandstur, men på en
udvekslingstur med privat indkvartering til skoler i hhv. Italien, Trieste og Vest for
Barcelona. Disse skoler vil til gengæld besøge vores skole, ligeledes med privat
indkvartering hos vore elever.
Nyborg Friskole deltager i et Comenius projekt med 10 skoler i Europa. Vi har fået 22.000
Euro til udveksling af 8. klasses elever. Det er et projekt som kører over 2 år og er et
naturvidenskabeligt projekt - Living near water.
Alle lærere bliver forsynet med en pc som arbejdsredskab.
Årsmøde i Privatskoleforeningen – tilmelding skal foretages nu.
Børnehaveklassen til næste år er dannet, og der sendes besked i næste uge. Der er mange
ansøgere til 7. klasserne næste år, så vi regner med at danne 3 klasser.
Poul Leineweber orienterede om, at skolen har givet et bud på Tværvej 11. Vi er indbudt til
forhandling med Nyborg Kommune den 20. september.

3. Orientering om skolen
Regnskab for perioden 1/1 – 31/8 2012 blev gennemgået og godkendt.
Investering i solcelleanlæg blev drøftet. Bestyrelsen var positivt indstillet.

4. Årsrapport 2011
Årsrapport 2011 fra Ministeriet for Børn og Undervisning blev gennemgået og
bemærkninger vedr. revisors revisionsprotokollat om revisors manglende beskrivelse af
revision af specialundervisning, og revisors vurdering af skolens effektivitet blev taget til
efterretning.

5. Information fra udvalgene
Legepladsudvalg: Har lige holdt møde. Er ved at indhente tilbud på en multibane fra Dica.
Sundhedsudvalg: Har lige holdt møde, hvor der bl.a. blev diskuteret følgende:
Om forældremøder i indskolingen skal indeholde et fast punkt på dagsordenen om sundhed.
Sundhedsudvalget kunne undersøge, hvad der findes af undervisningsmaterialer evt. etablere
en ”smagens dag”. Udvalget vil stå for indhold og oplæg til den dag, hvor bestyrelsen holder
møde med lærerne.
Deltage i kampagner f.eks. – styr på sundheden – et 2-årigt projekt.
Sponsorudvalg: Udvalget nedlægges foreløbigt.
Erhvervsudvalg: Udvalget nedlægges foreløbigt.

6. Eventuelt
Bestyrelsen var positivt stemt for, at skolen entrerer med en uafhængig forsikringsmægler.
Ændring af mødedatoer:
Kontaktforældremøde og bestyrelsesmøde den 1. november flyttes til den 8. november.
Bestyrelsesmøde og møde med lærerne den 29. november er udsat. Dato følger senere.

Nyborg, den 13. september 2012
Ulla Stenstrøm
(referent)

