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

Referat af bestyrelsesmøde, onsdag den 27. februar 2013
Til stede fra bestyrelsen: Poul Leineweber, Flemming Larsen, Dennis Hou Holck, 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:

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

2. Eventuelle meddelelser
Formanden: Intet til dette punkt.
Bent Gangelhof: Time-Fagfordelingen er godt i gang. Timefordelingen er godkendt.
Fagfordelingen er så langt, at lærerne nu kan ønske fag m.v. Tjenestetidsaftalerne er p.t. til
drøftelse i organisationerne, vi afventer nærmere. Vi ved p.t. ikke, hvor mange timer lærerne
skal læse i henhold til den nye overenskomst. Tilskuddet til alm. specialundervisning
forsvinder, og vi skal som de kommunale skoler inkludere børn med et specialundervisningsbehov på mindre end 12 ugentlige lektioner i klasserne.
Klassedannelserne til næste år er på plads.
Vi får besøg fra 8. klassernes udvekslingsklasser her i foråret, og til efteråret er det vore
elevers tur til at tage ud.
Enkelte elever fra 7. og 8. klasse har deltaget i talentcamps i årets løb, og i sommerferien er
der planlagt en camp for 4 elever i fagene fysik og dansk.

3. Orientering om skolen
Regnskab og revisionsprotokol for 2012 blev gennemgået og godkendt.

4. Information fra udvalgene
Legepladsudvalget: Multibane er bestilt til levering i sommerferien.

Sundhedsudvalg: Der har været afholdt et arrangement med foredragsholder for lærerne og
bestyrelsen. Arrangementet var interessant.

Sundhedsudvalget foreslår, at der nedsættes et trivselsudvalg med deltagelse af ledelse,
lærere, SFO, børnehave og bestyrelsen. Der arbejdes videre med projektet, og inden
udvalget oprettes, skal der udarbejdes idégrundlag, beskrivelser m.v.

5. Børnehave
Byggeriet er godt i gang. Det indvendige skal være færdig 1. april og det udvendige senest
1. maj.
Vi har ansat 2 pædagoger og 1 pædagogmedhjælper pr. 1. april.
Åbningsfest den 30. april.
6. Sikkerhed og regler vedr. aktivitet på og udenfor skolen
Der udarbejdes et oplæg over sikkerhed og regler på og udenfor skolen.

7. Mødekalender/generalforsamling
Generalforsamling er planlagt til den 18. april

8. Eventuelt
Intet til behandling under dette punkt

Nyborg, den 27. februar 2013
Ulla Stenstrøm
(referent)

