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

Referat af bestyrelsesmøde
onsdag d. 6. november 2013, kl. 17.00 – 18.45
Tilstede: Poul Leineweber (formand), Flemming Larsen (næstformand), Christina Lyngbakke
Larsen, Dennis Hou Holck, Louise Kallestrup, Morten Reil Sørensen, Tine Fallesen, Marianne
Rasmussen (viceskoleleder), Steen Christoffersen (TR) og Karen Dalsgaard (referent).
Afbud fra: Bent Gangelhof
1. Velkomst
Formanden bød velkommen til møde.

2. Orientering
Marianne Rasmussen orienterede om elevsag fra overbygningen. Sagen er afsluttet
med en politianmeldelse, og eleven går ikke længere på Nyborg Friskole.

3. Forberedelse af dialogmøde med naboerne
Der er kommet en henvendelse til skolen, hvor der klages over støjen fra skolen samt
over trafikgenerne. På denne baggrund skal der være et dialog-møde med disse
naboer.
De trafikale gener og vejforholdene generelt skal kommunen inddrages i løsningen af.
Skolen vil henstille overfor forældrene, at de skal køre ordentligt og parkere forsvarligt.
Færdselspolitiet kunne også være behjælpeligt med at opretholde fornuftige trafikale
forhold.
I henvendelsen bliver støjniveauet fra skolen også nævnt. Afsenderen foreslår et
lydhegn, og bestyrelsen er i princippet åbne overfor det foreslåede hegn, men afventer
den konkrete dialog.
Formålet med dialogmødet er først og fremmest at lytte og dernæst diskutere fælles
konstruktive løsningsforslag. Flg. bestyrelsesmedlemmer deltager i dialogmødet: Poul
Leineweber, Flemming Larsen og evt. Dennis Hou Holck samt Bent Gangelhof.

4. Folkeskolereformen
Marianne orienterede om tankerne bag den ny folkeskolereform.
Nyborg Friskole har på nuværende tidspunkt omtrentlig fagtimer svarende til de nye
krav, dog skal den kreative blok på mellemtrinnet og idræt i 9. klasse styrkes, hvis vi
vil være sammenlignelige med folkeskolens niveau efter reformen.
Bestyrelsen vil på kommende møder diskutere hvilke tiltag, skolen skal lave i forhold til
folkeskolereformen, idet flere bestyrelsesmedlemmer stillede spørgsmål ved, hvorvidt
et øget timetal er vejen frem. Konsensus blev, at udgangspunktet for ændringer måtte
tages i en diskussion af hvilken skole, Nyborg Friskole fremover skal være.
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5. Eventuelt.
Tine Fallesen har deltaget i møde om fremtidens SFO på Danehofskolen. Konklusionen
på mødet var, at det var svært at forholde sig til SFO’ernes fremtid med de ukendte
virkninger fra folkeskolereformen. Tine pointerede, at der skal holdes fokus på SFO også fra bestyrelsens side.

Referent: Karen Dalsgaard

