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

Referat af bestyrelsens møde med kontaktforældre, torsdag d. 22. november 2012, kl. 19.00 – 20.30
1. Velkomst
Formanden bød velkommen til det årlige møde mellem kontaktforældrene og bestyrelsen.
2. Formålet med mødet
Bestyrelsens årlige møde med kontaktforældre, hvor bestyrelsen har mulighed for at fortælle lidt
om arbejdet, der foregår i bestyrelsen, samt hvor bestyrelsen fra kontraktforældrene kan få indblik
i, hvad der rører sig og diskuteres i de enkelte klasser.
3. Præsentation af bestyrelsen
Formanden præsenterede bestyrelsen.
Poul Leineweber (formand)
Flemming Larsen (næstformand)
Dennis Hou Holck
Morten Reil Sørensen
Louise Kallestrup
Rikke Vibæk
Tine Fallesen
4. Orientering om bestyrelsens arbejde
Følgende deltager i bestyrelsesmøderne: Bestyrelsen, skolens ledelse Bent Gangelhof og Marianne
Rasmussen, tillidsrepræsentant Kenneth Bukhave og regnskabsfører Ulla Stenstrøm.
Bestyrelsen holder min. 5 årlige ordinære møder samt møde med kontaktforældre, årsmøde i
Danmarks Privatskoleforening og den årlige generalforsamling.
Bestyrelsens hovedopgave er at varetage den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig
overfor undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift – herunder forvaltning af de
statslige tilskud – er i overensstemmelse med skolens vedtægter og med de til enhver tid
gældende love og regler for frie grundskoler. Generelle og overordnede sager behandles af
bestyrelsen herunder formål, økonomi, organisation, personalepolitik og ansættelser.
Skolens ledelse varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Skolens ledelse har tillige
ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende
regler og vilkår. Den daglige drift inkluderer intern og ekstern kommunikation samt pædagogisk,
administrativ, personalemæssig og økonomisk ledelse m.m.
Diverse udvalg/poster:
Kontaktpersoner:
Indskolingen: Louise Kallestrup og Dennis Hou Holck
Mellemtrin: Rikke Vibæk og Poul Leineweber
Overbygningen: Flemming Larsen og Tine Fallesen
Ansættelsesudvalg: Bestyrelsesformanden, næstformanden, kontaktperson fra aktuel afdeling,
skoleledelsen samt repræsentant fra ansatte.
Legepladsudvalg: Dennis Hou Holck, Rikke Vibæk, Brian Hansen, Bent Gangelhof og Ole Skovsbøl
(pedel).
Sundhedsudvalg: Louise Kallestrup, Tine Fallesen, Morten Reil Sørensen.
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5. Kontaktforældrenes rolle
Kontaktforældrenes rolle samt hvilken struktur de indgår i: At kontaktforældrene er bindeled til
bestyrelsen, at de er initiativtager vedr. klassens sociale liv (i samråd med klasselærerne at tage
del i og/eller initiativ til sociale arrangementer i klassen).
Det blev pointeret, at kontaktforældrene ikke skal fungere som den enkelte klasses advokat i
forhold til eventuelle uoverensstemmelser med lærere eller ledelse. Hvis der opstår sådanne, skal
de enkelte forældre selv rette henvendelse til lærere, ledelse eller i sidste instans evt. bestyrelsen.
Udfordringer i hverdagen i bestyrelsen.
Vi arbejdet meget med økonomi i bestyrelsen, vi sørger for, at vi har en rigtig god økonomi, hvilket
er en udfordring, idet statstilskuddet nedsættes fra år til år. Vi er nød til hele tiden at have et godt
økonomisk grundlag for at drive skolen, herunder foretage nødvendige renoveringer m.v. Vi har
p.t. et rigtigt godt grundlag og har besluttet ikke at forhøje skolepengene i 2013. Vi har købt
Tværvej 11, hvor vi vil oprette en børnehave til førskolebørn. Børnene skal starte et år før, de skal
starte i børnehaveklassen.

6. Kontaktforældrene har ordet
Kontaktforældrene orienterede om:
 Opstarten i den enkelte klasse, det første forældremøde (arrangementet/
indholdet), klassens trivsel mv.
Generelt gav alle kontaktforældre udtryk for, at de respektive klasser fungerer godt, og at eleverne
er glade for at gå i skole. Rigtig mange klasser laver sociale arrangementer for såvel elever som
forældre.
Ud over dette, blev der fra de enkelte klasserepræsentanter talt om:

KL.
AUT.

Kontaktforældre
Lene Lind (Ida’s
mor) og Wendy
Hansen (Emil’s
mor)
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Søren Jakobsen
(Anders’ far)

Klassen fungerer godt socialt, der er taget godt imod de nye elever udefra.
Lærerteamet er rigtig gode, de er gode til at motivere eleverne, og
eleverne er glade for lærerne, ligesom forældrene har fået et godt indtryk.
Der kunne godt komme lidt mere information fra lærerne, idet eleverne
ikke fortæller så meget om, hvad der sker i dagligdagen. Forældrene
efterlyser nyhedsbreve m.v., både for klassen og for skolen som helhed.
Klassen skal til USA i foråret, og det glæder de sig meget til.

9.a

Annette Panduro
(Anja’s mor) og
Lene Førby
Trentel (Magnus’
mor)

Forældrene hører ikke så meget fra eleverne om dagligdagen på skolen.
Der har været et forældremøde, hvor forældrene hørte om Barcelona
turen, det har været en god tur, bortset fra en kedelig mobbesag mod en
pige. Klassen har deltaget i International Friendship Week, et spændende
arrangement og en god uge. Lidt problemer med fester, hvem der
inviterer hvem og hvorfor. Der skal planlægges en afslutningsfest for 9.

Eleverne skal på udlandstur for første gang. De skal til London. Eleverne
tjener penge til turen ved at have en salgsbod på skolen fra 26. november
og indtil jul. Eleverne er generelt glade for at gå på skolen, men der dog
lidt fnidder pigerne imellem, udfordringen for pigerne i gruppen er, at de
spænder fra 6. til 10. klasse. 8. og 9. klasserne føler sig lidt isoleret, og vil
gerne være lidt mere sammen med de øvrige klasser i udskolingen. Fagligt
er der store roser. Lærerne er gode og tager eleverne, som de er.
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klasserne.
9.b

Eva Hoyer
Hansen
(Malthilde’s mor)
og Jane
Rosendahl
(Frederik’s mor)

Enkelte elever er gået ud af klassen, andre kommet til, og en enkelt er
kommet tilbage. Eleverne virker tilfredse, hvilket også har givet sig til
udtryk i de nyligt afholdte skole hjem samtaler. Forældrene gav udtryk for,
at skolen/lærerne ser positivt på børnene, og at de i øvrigt altid har gjort
det. Under Louise Huus’ langtidssygemelding har klassen fået en ny lærer
Rasmus – han er guld for klassen. Han er så positiv og så vidende, en
rigtig god lærer. Klassen har været i Barcelona – en god tur - og en sag
om mobning i Barcelona blev der taget godt hånd om og slået ned på.
Alvoren er begyndt at gå op for eleverne med hensyn til eksamen til
sommer.

8.a

Anne Madsen
(Thomas’s mor)

”Jo ældre eleverne bliver” jo mindre får forældrene at vide. Eleverne har
det godt socialt. Der har været lidt problemer med autoriteten især over
for vikarerne, det er dog stoppet. Klassen har lige været til Bowling i
Svendborg, en rigtig god tur. En elev er flyttet fra klassen til AUT.

8.b

Jeanette Wohlert
(André’s mor)

Klassen er lidt urolig, og det arbejdes der med, det går meget bedre. Der
har også været lidt pigefnidder. Klassen har været kede af, at Jesper er
holdt op på skolen som lærer. Klassen har fået en ny lærer – Torben – og
han er gået direkte ind i hjerterne. Der er også planlagt et fælles
arrangement i den nærmeste fremtid.

8.c

Birgitta Fahnø
Larsen (Anders’
mor) og Helle
Nielsen (Tilde’s
mor)

En rigtig god klasse, og alle er søde ved hinanden. Det har været lidt
kedeligt at skulle skifte lærer både i matematik og dansk. De ny lærere er
først i gang med at skulle lære eleverne at kende. Der har været mange
lærerskift. Bortset fra det går det rigtig godt, det er en god og stærk
klasse. Forventningen til den nye lærer er god, og forældrene tror på, at
det nok skal blive rigtig godt. Den differentierede undervisning i 8.
klasserne er også rigtig god.

7.a

Lotte Probst
(Malthe’s mor)

Klassen har rigtig mange lektier for. Klassen har brugt en del tid på at få
skabt gode sociale relationer. Skoleåret startede med en lejrtur til
Grønnehave. Der har været lidt uro omkring nogle drenge med facebook
mobning. Det er der blevet taget hånd om. Klassen har skullet finde en ny
form at være sammen på. Karine og Daniel har været meget behjælpelige
med dette, og forældrene er positive. Selvom den ”gamle” 6. klasse er
blevet delt op i de 2 nye 7. klasser, har eleverne fundet ud af, at man godt
kan være venner på tværs af klasserne. Overvejer at holde en fælles fest,
hvor de kan blive rystet sammen. Ellers går det fint, eleverne trives, og
der tages fat også fagligt.

7.b

Der var ikke mødt kontaktforældre for 7. b. Bent Gangelhof havde
følgende kommentarer: 7b er en velfungerende klasse. De to klasser
arbejder sammen i enkelte timer.

6.

Dieter Pletscher
(Gustav’s far)

6. kl. har lige været på en tur til Sønderjylland, først var de lidt skuffede
over, at de ikke skulle til Bornholm, men det blev dog hurtigt glemt.
Børnene har fået kontakt med børn i Sønderjylland, og har haft en rigtig
god tur. Der har været et forældrearrangement, hvor børnene har vist
billeder og fortalt om turen. En virkelig god oplevelse for børnene og
forældrene. Der har været en del fnidder i pigegruppen det sidste års tid.
Lærerne har dog fået styr på det, og holder det i en kort snor. Ellers
fungerer klassen godt. Der er ikke så mange forældrearrangementer
mere. Synes der er for lidt lektier i 6. klasse, der ønskes flere, da eleverne
jo skal lære at have lektier for, så de ikke bliver skræmt, når de kommer i
7. klasse.

5.

Nina Nancke
(Lucas’ mor) og
Rikke Vibæk
(Amalie’s mor)

En rigtig god klasse med en del udskiftninger af elever. De nye elever er
kommet godt ind i klassen. Vi har en rigtig god forældregruppe, som
holder arrangementer både med og uden børn. Forældrene har været lidt
bekymrede for om al den tid, der er gået til musical, har taget fokus fra
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undervisningen, men det er ikke sket.
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Karsten Danielsen
(Julie’s far) og
Mette Borch
Ovdal (Ingeborg’s
mor)
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Der har været lidt fnidder på pigesiden, en pige er stoppet pga. mobberi.
Der er kommet ny pige i klassen, som p.t. har samlet pigegruppen.
Forældrene skal være bedre til at skabe dialog imellem forældrene og
holde sociale arrangementer, så mobberi kan imødegås. Anni Kjærby
(lærer) er p.t. sygemeldt.
Ingen kontaktforældre tilstede. Louise og Lennart (bestyrelsesmedlem og
kontaktforælder i 1. kl.) havde følgende kommentarer: Der har været lidt
fnidder i 3. kl., særligt på pigesiden. Der er blevet grebet godt ind overfor
mobberiet, og der er ikke nogen der står alene i skolegården.
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Lise Kvistgaard
Jensen (Anna’s
mor)

Det går rigtig fint i 2. kl. Der har været en magtkamp imellem pigerne, og
der er stadig lidt pigefnidder, men det er i småtingsafdelingen. Der er
planlagt forældrekomsammen i den kommende uge.

1.

Lennert Dresler
(Cecillia’s far)

Det går rigtig godt i klassen. Der er en hel del sociale arrangementer, og
børnene leger på kryds og tværs i fritiden. Børnene fungerer godt.

Bh.
kl.

Bolette Hansen
(Fie’s mor)

0. klasse går rigtig godt. Vi er meget glade for Mette og Lone, det har
været en rigtig god start. Den bekymring forældrene måtte have haft i
forbindelse med ansættelse af ny børnehaveklasseleder er fuldstændigt
gjort til skamme. Mette er rigtig sød og imødekommende, og der har ikke
været nogen problemer med skiftet, tværtimod. Forældrearrangement er
arrangeret til næste uge. Klassen fungerer godt, og alle er glade.

Formanden rundede af med at konkludere, at børnene kan lide at gå på skolen, lærerne og ledelsen
tager hånd om problemerne med det samme, at vi på skolen har gode og velfungerede klasser,
engagerede forældre og dygtige lærere, og at forældrene var meget positive og glade for skolen. Vi
skal værne om, at skolen også i fremtiden vil være en skole, som både elever og forældre er meget
glade for.
Formanden sluttede med at kunne konstatere, at bestyrelsen har fået et godt indtryk af forholdene i
klasserne og skolen som helhed.

7. Eventuelt
Under eventuelt blev der debatteret følgende:
Pigefnidder i klasserne er et gennemgående problem. Kan der eventuelt gøres noget i denne
forbindelse, f.eks. sættes ind med ekstra kompetencer til lærerne m.v. Forældrene nævnte også,
at de skal blive bedre til at bruge hinanden og informere hinanden, når der er optræk til mobning.
Det er forældrene der har det største ansvar, og børnene skal også vide at forældrene taler
sammen.
Dieter – har haft børn i 11 år, og er meget glad for lærerne og ledelsen, idet de altid har taget
hånd om alle problemerne.
Nina henledte opmærksomheden på hjemmesiden kidsandmedia.dk, som er forældreguide til børns
digitale liv.
Forespørgsel om 7. klasse til næste år, om vi tager 2 spor mere ind. Det er besluttet at tage 2
klasser mere ind, således at der bliver tre 7. klasser til næste år.
Flere forældre gav udtryk for, at de ønskede flere oplysninger om, hvad der sker i hverdagen. Der
er mange begivenheder, som er alment kendt af ”gamle” forældre på skolen, medens de
nytilkomne forældre ikke bliver godt nok orienteret om kutymen på skolen.
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Bent Gangelhof lovede, at kommunikationen på hjemmeside, intra og evt. et skoleblad
(udarbejdet af et valghold) vil blive bedre.

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