Bestyrelsens beretning 2014

Indledning
Nyborg Friskole blev etableret tilbage i 1996 og har derfor nu 18 år på bagen, og
dermed nærmest ’voksen’. - Dette føles også mere og mere i hverdagen hvor skolen
nu har en grundfast sund sjæl og et eget ’liv’ der sikrer en glad, sund og
stimulerende hverdag for elever, lærere og alle andre der kommer på skolen, og
som herigennem skaber det bedst mulige fundament for vores børns trivsel og
hermed indlæring.
Det er derfor et stort privilegie og med glæde at bestyrelsens beretning igen kan
fremlægges her på generalforsamlingen.
Som en del af beretningen vil jeg indledningsvis kort præsentere den siddende
bestyrelse samt de aktiviteter, som bestyrelsen deltager aktivt i.
Bestyrelsen
Efter sidste generalforsamling i 2013 så bestyrelsen således ud:
Christina Larsen, Tine Fallesen, Louise Kallestrup, Dennis Hou Holck, Morten Reil
Sørensen, Flemming Larsen og undertegnede. Flemming Larsen blev genvalgt som
næstformand og jeg selv som formand.
Herudover deltager i alle bestyrelsesmøderne skolens ledelse: Bent Gangelhof,
Marianne Rasmussen, Steen Christoffersen (tillidsrepræsentant) samt Ulla
Stenstrøm.
Som i de foregående år har der været et antal udvalg i bestyrelsen, som blev besat
som følger:

Kontaktperson til indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen:
Indskolingen: Christine Lyngbakke Larsen og Dennis Hou Holck
Mellemtrinnet: Louise Kallestrup og Poul Leineweber
Overbygningen: Tine Fallesen og Flemming Larsen
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Ansættelsesudvalg
Bestyrelsesformanden, næstformanden, 1 kontaktperson fra den aktuelle afdeling,
skoleledelsen samt 1 repræsentant fra de ansatte.
Legepladsudvalg
Christina Lyngbakke Larsen, Dennis Hou Holck, Ole Skovsbøl, Brian Hansen (SFO) og
Bent Gangelhof
Sundheds-/trivselsudvalg
Tine Fallesen, Louise Kallestrup og Morten Reil Sørensen

Afholdelse af møder
Der har i årets løb været afholdt 6 bestyrelsesmøder. Herudover har der været
afholdt et møde med kontaktforældrene ligesom bestyrelsen har deltaget i
privatskolernes årsmøde. Endelig har der været afholdt møder i de enkelte udvalg.

Skolen
Skolen har i 2013 haft 16 klasser, ét spor fra 0-klasse og til 6. klasse, tre spor i 7.
klasse, to spor i 8. og tre spor 9. klasse samt én 10. klasse. Hertil kommer
børnehaven samt undervisningen i AUT.
Det nuværende elevtal i regnskabsåret 2013 nåede 366 elever (mod 350 i 2012).
Dette tal er excl. børnehaven. Antallet af elever i skolefritidsordningen før og efter
skoletid var i alt 88 (mod 87 i 2012).
Det er glædeligt, at skolen til stadig oplever stor søgning med mange børn skrevet
op på venteliste. Bestyrelsen og skolens ledelse arbejder til stadighed tæt sammen i
hverdagen for at sikre at fundamentet skolen er bygget på, herunder økonomien, er
solid og holdbart.

Skolens faciliteter
2013 har budt på væsentlige fysiske ændringer af skolens faciliteter. Renovering af
den tilkøbte børnehave, lærerværelset hvor der bl.a. nu også er etableret
tidssvarende faciliteter så lærerne kan forberede sig på skolen i stedet for
derhjemme, ligesom der er startet en etapevis renovering af lokalerne og inventar
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udskolingen. Endelig er der taget hul på en længe tiltrængt renovering af skolens
kontor.

Økonomi
Elevtallet i 2013 på 366 (mod 350 i 2011) sammenholdt med en generel stram
styring af omkostningerne betød, og konflikten til bage i april 2013 resulterede at vi i
regnskabsåret 2013 nåede et ekstraordinært stort overskud på kr. 1.629.000 (mod
kr. 953.000 i 2012), hvilket bestyrelsen igen i år betegner som tilfredsstillende, men
noget over bestyrelsens forventninger. Dette skyldes specielt at konflikten betød en
umiddelbar direkte besparelse i lønninger til lærerne. En del af disse penge er dog
efterfølgende brugt til ekstraundervisning, ligesom der også vil være visse
ekstratimer i det kommende skoleår der skal dækkes.
Det være sagt så finder bestyrelsen det nødvendigt år for år at sikre et kontinuerligt
overskud på skolens drift af en rimelig størrelse, således at skolens soliditet løbende
forbedres for herigennem at sikre, at det dalende stats tilskud til drift af privat/friskoler, der er baseret dels på de samlede bevillinger til de offentlige kommunale
skoler og dels på en koblingsprocent der løbende reduceres, ikke bringer skolens
økonomi og drift i fare.
Der forventes også for de næste år tilfredsstillende resultater. Der er til stadighed
fokus på at forvalte de tildelte midler på den mest optimale måde, samt at skolen
formår at levere en ydelse, som forældre og børn vedvarende vil have.

Skolereformen
Lockout situationen, der var en realitet pr 1. april sidste år endte med at et
lovforslag til en ny skolereform der efterfølgende blev vedtaget. Skolen gjorde sit
yderste til at indhente det tabte pensum med bl.a. ekstraundervisning for specielt
afgangsklasserne, og det er skolens vurdering at afgangsklasserne kom flot gennem
eksamen.
Folkeskolen bliver reformeret, og den nye folkeskovelov ”Ny Nordisk Skole” bliver et
faktum fra og med det kommende skoleår 2014/2015.
Reformen er tænkt for hele grundskolesektoren, men de frie grundskoler, herunder
Nyborg Friskole, har stadig friheden til at lave den skole, vi ønsker. Det gælder
herunder også for et af de mest omdiskuterede områder, nemlig lærernes
tilstedeværelsestid på skolerne. Her skal folkeskolelærerne som udgangspunkt have
deres arbejdstid sammenhængende på skolen, eksempelvis 8 – 16.
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På Nyborg Friskole har vi besluttet ikke at ændre meget på lærernes tvungne
tilstedeværelse på skolen. Vi oplever i forvejen høj grad af samarbejde mellem
teams og faglærere. Eneste ændring er, at torsdag foruden som nu tirsdag, bliver
med fuld lærertilstedeværelse til kl. 16. Mange skolehjemsamtaler og
forældremøder vil ligge i forlængelse af disse dage, men der vil stadig være en del
aktiviteter efter 17 og aften.
Skolen er heller ikke tilhængere af skoledag for elever til 16 idet mange unge går til
fritidsaktiviteter om eftermiddagen.
Med hensyn til skoledagens længde er der enkelte ændringer. Vi har sammenholdt
timefordeling og timetal med de nye regler i Folkeskolen, hvilket medfører en til to
lektioner mere ugentligt på de fleste klassetrin.
Lidt fra de enkelte udvalg
Legepladsudvalget
I udvalget sidder Brian (SFO), en af pedellerne og medlemmer fra bestyrelsen. Fra
bestyrelsens side operere vi meget ud fra hvad Brian og pedellerne ønsker, da det er
dem der primært oplever hverdagens gang på udenoms arealer og høre børnenes
ønsker.
Det har i årevis været et stort ønske fra alle sider at der blev gjort noget ved den
udvendige boldbane. Den gamle banes underlag var ikke optimalt, banen var ikke
særlig køn og banens bander larmede uforholdsmæssigt meget til gene for naboer.
Udvalget indstillede i starten af 2013 til ledelsen og den øvrige bestyrelse om der
kunne bevilges en ny boldbane. Ledelsen og bestyrelsen vurderede at økonomien i
2013 kunne bære den store investering og arbejdet blev til alles glæde gennemført.
Den store investering i boldbanen har gjort at legepladsudvalget ikke har haft flere
midler at gøre med så udvalget skal først nu her i 2014 til at kigge på fremtiden. En
af de kommende store opgaver som udvalget vil arbejde med er den generelle
belægning på alle udenoms arealer. I vådt og sjappet vejr trækkes der meget store
mængder skidt ind hvilket er til stor gene for elever og personale.
Trivselsudvalget:
Siden efteråret 2013 har Nyborg Friskole haft et trivselsudvalg bestående af tre
lærere (en fra hver afdeling), tre forældrerepræsentanter fra bestyrelsen og skolens
viceskoleleder (Marianne).
Trivselsudvalget arbejder bredt med begrebet 'trivsel', som kan omfatte alt fra
søvnbehov og omgangstone til madpakker og motionsvaner. Udvalget forventes ikke
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at tage fat på 'hele pakken', men udvælger konkrete emner, som der arbejdes
målrettet med i en periode.
I indeværende skoleår har udvalget arbejdet med 'skoleboden',
'fødselsdage/forældresamarbejde i nyoprettede klasser' (bh, 7. kl., 10.kl) og har så
småt taget hul på et større tema om 'stress blandt unge'. Det sidste tema strækker
sig ind i næste skoleår, hvor der også står 'pigerelationer' på dagsordenen.
Trivselsudvalget har ingen beslutningskompetence, men skal fungere som et
samarbejdsorgan mellem skolens personale og forældre.
Det internationale samarbejde
NF har en stærk international profil, som bygger på mange års deltagelse i
europæiske, asiatiske og nordamerikanske projekter.
I indeværende år afslutter vi et toårigt multilateralt Comeniusprojekt, hvor et
valgfagshold har samarbejdet med skoler i Sverige, Finland, Estland, Tyskland,
Italien, St. Marteen (Hollandske Caribien Islands) og Guadeloupe (Franske Caribien
Islands). Projektet har haft udgangspunkt i skolerne placering ved havet og har både
haft en naturvidenskabelig og humanistisk/kulturel vinkel. Nyborg Friskole fik
bevilget 20.000 Euro til projektet, som også indebar at de 16 deltagende elever fik
en rejse til et af de fire møder, som blev afholdt i Salerno i Italien, Neustadt i
Tyskland, Guadeloupe i Caribien og Byske i Nordsverige.
I starten af april deltog fire elever i en International Friendship Week i Singapore,
som en del af flere projekter vi har i AsiaEurope Foundation. Her deltog elever fra
Japan, Singapore, Indien, Italien og DK. ASEF er et samarbejdsforum, hvor 53
europæiske og Asiatiske lande deltager. Et lignende arrangement løber af stablen til
september, hvor vi kan sende seks elever til Italien.
Nuværende 9. årgang med tre klasser har gennemført udvekslingsrejser med skoler
i Italien og Spanien, og 10. klasse har netop været en uge på en High School i
Toronto. Alle udvekslingsrejser medfører, at eleverne bor i private hjem.
En effektundersøgelse, som EU-kommissionen offentliggjorde tidligere på året viser,
at elever, der deltager i udvekslinger, Comenius projektet og lignende, forbedrer
deres sprogkompetencer og får mere kulturel og social bevidsthed.
De positive virkninger er stærkest på elever, der deltager i udvekslingsprogrammer.
Otte ud af ti skoler melder tilbage, at det har haft en stærk effekt på elevernes
sprogkompetence, kulturelle bevidsthed og udtryksevne samt sociale og
samfundsmæssige kompetencer.
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Endelig nyder skolen stor glæde af det store internationale netværk som Bent har
opbygget, og som fortsat vil være en del af tilbuddet til skolens elever.
Børnehaven
Nyborg Friskoles Børnehave åbnede for det første hold børn den 1. maj 2013.
Børnehaven har fået en fantastisk start og både personale, forældre og børn virker
meget glade for den nye institution. Bestyrelsen har selv haft børn både på det
første kort hold og det nu andet hold der kommer til at strække sig over et helt år.
Bestyrelsen har været meget aktive i forbindelse med opstarten af børnehaven og
har bl.a. været inde over: vision, institutionsplan, fokusområder, den fysiske
indretning og ansættelse af personale.
Der er ingen tvivl om, at etableringen af børnehavn vil have en meget positiv
indflydelse på hele indskolingsforløbet både for børnene og personalet. Børnene får
i løbet af året i børnehaven set hinanden an, de får vendt sig til stedet og personalet
og får smagt på indskolingen. Alt dette gør, at skolestarten bliver lettere og der kan
således hurtigere tages fat med det egentlige skolearbejde.
Det er vores vurdering, at personalet på fineste vis har formået, at lave en varm og
kærlig børnehave hvor børn får lov at være børn, selvom der snuses lidt mere til
skolelivet end i mange andre børnehaver.
Afslutning
Jeg vil gerne slutte denne beretning med at takke bestyrelse, skolens ledelse (Bent
og Marianne) og tillidsrepræsentanten (Steen) for et godt og tæt samarbejde og en
positiv, åben og konstruktiv dialog i hverdagen. Det har fra formandskabets og
bestyrelsens side af på alle måder været en fornøjelse og særdeles inspirerende at
arbejde sammen med Jer.
En speciel tak igen i år også til Ulla fordi at du sørger for at regnskaberne og
referaterne bliver ført og nedskrevet med sikker hånd.
Endelig vil jeg gerne på bestyrelsens vegne rette en stor tak til alle skolens ansatte
for det store engagerede og entusiastiske arbejde, og den positive ånd der hviler alle
steder og afkroge af Nyborg Friskole. - Og en speciel tak til alle de kræfter der var
med til at gøre musicalen ”Spookmeister” til en meget stor oplevelse. Vi kan alle
være stolte af Nyborg Friskole, og vi må alle i fællesskab værne om at det må
forblive sådan.
Og med dette vil jeg hermed afslutte beretningen for 2013 !
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