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

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 22. november 2012
Til stede fra bestyrelsen: Poul Leineweber, Flemming Larsen, Louise Kallestrup, Morten Reil
Sørensen, Rikke Vibæk og Tine Fallesen.
Til stede fra skolen: Bent Gangelhof, Marianne A. Rasmussen, Kenneth Bukhave og Ulla
Stenstrøm.
Afbud fra: Dennis Hou Holck

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

2. Eventuelle meddelelser
Der var intet nyt fra formanden.
Bent Gangelhof orienterede om følgende: Vores trådløse netværk fungerer ikke på skolen.
Et nyt anlæg koster 160.000 kr., som iværksættes straks. Pga. stor tilslutning til 7. klasserne
i 2013 opretter vi tre 7. klasser. Vi har fået ansøgning fra en japansk gæstelærer, som
erstatning for vores nuværende japanske gæstelærer. Louise Huus vender tilbage på 1/3 tid,
og Anni Kjærby er langtidssygemeldt. Vores nyansatte lærer Torben er kommet godt i gang.
Folketingets Uddannelsesudvalg kommer på besøg på skolen mandag den 26. november.

3. Orientering om skolen
Regnskab for perioden 1/1 – 30/10 2012 blev gennemgået og taget til efterretning.
Budget for 2013 blev gennemgået og godkendt.

4. Information fra udvalgene
Legepladsudvalget har fået 2 tilbud på en multibane. Prisen for begge baner ligger omkring
300.000 kr., forudsat at forarbejdet med nedbrydning af den gamle bane samt planering m.v.
udføres af forældre på skolen. Poul Leineweber bemærkede, at målene ikke måtte være så
store, idet de unge mennesker så ikke fandt det udfordrende nok at spille på banen. Det blev
besluttet at investere i multibanen i 2013.
Sundhedsudvalg: På mødet mellem personalet og bestyrelsen er der aftalt følgende
foredragsholdere: Sundhedspædagogisk konsulent Jytte Friis og Michael Hecht Olsen.
Mødet afholdes den 17. januar 2013 fra kl. 16 til 19.

5. Børnehave
Der har været afholdt møde mellem Brian, Mette, Dennis og Rikke. På mødet blev det
foreløbigt besluttet, at børnehaven skulle have følgende fokusområder: Social inklusion,
sproglig opmærksomhed og fantasiverdener. Mette og Brian udarbejder pædagogisk oplæg
til det næste møde den 11. december. Ådalens børnehus har inviteret til et erfamøde,
ligesom Ravnekær også har tilkendegivet, at vi er velkomne til at komme på besøg.
Der er udarbejdet udkast til indretning/renovering af børnehaven.

6. Møde med kontaktforældre
Poul gennemgik dagsordenen for kontaktforældremødet.

7. Eventuelt
Intet under dette punkt.

Nyborg, den 22. november 2012
Ulla Stenstrøm
(referent)

