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

Referat af bestyrelsesmøde, onsdag den 15. maj 2013
Til stede fra bestyrelsen: Poul Leineweber, Flemming Larsen, Christina Lyngbakke Larsen, Dennis
Hou Holck, Morten Reil Sørensen og Tine Fallesen.
Til stede fra skolen: Marianne Rasmussen, Kenneth Bukhave og Ulla Stenstrøm.
Afbud fra: Bent Gangelhof, Louise Kallestrup

1. Godkendelse og underskrift af referatet
Referatet blev godkendt og underskrevet.
2. Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig således: Formand: Poul Leineweber, næstformand: Flemming
Larsen.

3. Fastsættelse af mødedatoer
Bestyrelsesmøder:
Torsdag den 5. september 2013, kl. 19,00
Torsdag den 10. oktober 2013, kl. 17,00
Torsdag den 5. december 2013, kl. 18,00
Torsdag den 6. februar 2014, kl. 19,00
Møde i Privatskoleforeningen:
Fredag den 25. oktober 2013 fra kl. 13,00
Kontaktforældremøde:
Torsdag den 10. oktober 2013, kl. 19,00
Møde med lærerne:
Torsdag den 23. januar 2014, kl. 17,00
Generalforsamling:
Torsdag den 24. april 2014, kl. 19,30

4. Lockout
Poul Leineweber orienterede kort omkring forløbet omkring lockouten. Kenneth Bukhave
(tillidsmanden) orienterede kort omkring lockouten fra lærernes side. Alle var enige om, at

skolen var kommet godt igennem lockouten, og at skolens elever, lærere og ledelse var
glade for at få hverdagen tilbage igen.
Der sendes en kort orientering ud på forældreintra med de forskellige tiltag, der er sket i
forbindelse med lockouten, herunder at der ikke betales skolepenge tilbage.

5. Nedsættelse af udvalg
Følgende udvalg blev nedsat:
Kontaktperson til afdelinger: Indskoling: Christina Lyngbakke Larsen og Dennis Hou Holck
Mellemtrin: Louise Kallestrup og Poul Leineweber
Overbygning: Flemming Larsen og Tine Fallesen
Ansættelsesudvalg: Bestyrelsesformanden, næstformanden, 1 kontaktperson fra aktuel
afdeling, skoleledelsen samt repræsentant fra ansatte.
Legepladsudvalg: Christina Lyngbakke Larsen, Dennis Hou Holck, Ole Skovsbøl, Brian
Hansen og Bent Gangelhof – tovholder Dennis Hou Holck.
Trivselsudvalg: Louise Kallestrup, Tine Fallesen, Morten Reil Sørensen – tovholder Morten
Reil Sørensen. Trivselsudvalget forventes at mødes i starten af august for at drøfte
retningslinier for bod.

6. Orientering om skolen
Regnskab for perioden 1/1 – 30/4 2013 blev gennemgået og taget til efterretning.
Budgetramme til lærerarbejdsværelse, renovering klasselokaler og nye skolemøbler i 7. kl.
blev enstemmigt vedtaget. Beløbsrammen er 1.155.000 kr.
Det blev besluttet at investere i nyt ventelistesystem. Der opkræves p.t. ikke
tilmeldingsgebyr ved tilmelding.
Den ulykkesforsikring vi p.t. har på vore elever opsiges, da den ikke er lovpligtig. Skolen
betaler p.t. 66.522 kr. årligt på denne forsikring. Forældrene informeres om, at skolen ikke
længere har denne forsikring, og forældrene opfordres til at tegne en heltidsulykkesforsikring på deres børn.
Omlægningsberegning fra LR Realkredit blev forelagt bestyrelsen. Det blev besluttet, at
Poul Leineweber og ledelsen gennemgår oplægget for at sikre det bedst mulige forløb.

7. Eventuelt
Marianne Rasmussen orienterede om følgende:
Christina Panduro er fastansat som lærer på mellemtrinnet, og Mette Kaas er ansat som ny
lærer i overbygningen pr. 1. august 2013.
Skolen har besluttet, at opføre en musical til næste forår.
Vi er i fuld gang med eksamen, fagfordelingen er færdig, skemalægningen er i gang og
forventes færdig 1. juni.
8. klasserne har haft besøg af udvekslingsklasser fra Italien.
Flemming Larsen spurte om, hvem der havde ansvaret for opdatering af hjemmesiden, idet
han havde bemærket, at der var gamle nyheder på sitet
Marianne orienterede om, at det er afdelingernes tovholder, der skal give materiale til
hjemmesiden, og at det er en lærer, som har ansvaret for opdateringen. Bestyrelsen vil gerne
have, at hjemmesiden er mere levende, og at nyheder fremgår af hjemmesiden, f.eks. vores
nylige besøg af udvekslingsklasser fra Italien.
Tine Fallesen: Ros til børnehavens personale for at gøre en stor indsats i forhold til at gøre
børnenes opstart så let som muligt. Også ros til SFO med særlig fokus på det nye projekt,
hvor navnlig beskrivelse af pædagogiske mål og rammer, vækker begejstring.

Nyborg, den 15. maj 2013

Ulla Stenstrøm
(referent)

