Referat af bestyrelsesmødet d. 5. Sep. 2013
Til stede: Poul Leineweber, Flemming Larsen. Christina Larsen, Louise Kallestrup, Dennis Hou
Holck, Steen Christoffersen, Bent Gangelhof, Marianne Rasmussen
Fraværende m. afbud:

Morten R. Sørensen, Ulla Stenstrøm

1.

Rundtur på skolen med start i børnehaven kl. 19,00
Bestyrelsen blev vist rundt i børnehaven og børnehavens personale
orienterede/fortalte om opstarten, årshjulet, pædagogikken mm.
Herefter var bestyrelsen rundt på skolen for at se ombygningerne og
renoveringerne – specielt overbygningens øverste etage, lærerværelset og
lærerarbejdspladserne, det nye indgangsparti mm.

2.

Godkendelse og underskrift af referatet
Referatet godkendes og underskrives på næste bestyrelsesmøde-

3.

Eventuelle meddelelser
Meddelelser fra formanden:
 Invitation til fra Nyborg Forældreorganisationen: Børneparkering Nej Tak.
Mødet er d. 2. oktober 2013. Tine Fallesen deltager.
Meddelelser fra skolelederen:
Skolelederen orienterede om:
 Ombygningerne/renoveringerne samt ønsket om at renovere 2 – 3
klasseværelser pr. år i overbygningen., så alle klasser får ny gulvbelægning
og nye møbler
 Ønsker til færdiggørelsen af lærerarbejdsværelset
 Skolestarten – rigtig god start i alle klasser
 Udfordringer med pigeproblemer/pige fnidder i enkelte klasser
 Personale: Ansættelse af Mette Kaas, Susanne Skov og Mads Egholm samt
at Kenneth Bukhave har fået nyt job
 10. klasse næste år: Der er pt. skrevet 16 elever udefra op til 10. klasse
2014/2015
 Årsmødet i Danmarks Privatskoleforening d. 25. oktober og 26. oktober.
Bestyrelsesmedlemmerne skal tilmelde sig til Ulla Stenstrøm senest d. 24.
september
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Finansloven og de heraf følgende besparelser i statstilskud, nedgang i
inklusionstilskud for skoleåret 14/15 – og nye skolereform for
folkeskoleområdet med bl.a. nye arbejdstidsbestemmelser til følge.
Konsekvenserne af ovenstående er eneste punkt på næste bestyrelsesmøde
(7. nov. 2013 kl. 19). Drøftelserne og beslutningerne skal danne baggrund
for budget henover næste 3 – 4 år.

4.

Orientering om skolen
- Regnskab for perioden 1/1 – 31/8 2013
- Planlægning af investeringer resten af året
Regnskabet for perioden 1/1 – 31/8 blev gennemgået.
Mht. Investeringer for resten af kalenderåret 13, blev det besluttet at købe
inventar til lærerarbejdsværelset. Budgetramme: 150. 000 kr.

5.

Info fra udvalgene
Trivselsudvalg: Der indkaldes til 1. møde i oktober el. november 2013. Marianne
Rasmussen koordinerer mødetidspunkter med lærerne.
Legepladsudvalget: Projektet med multibanen er nu næsten afsluttet, så udvalgte
holder en lille og velfortjent pause.

6.

Eventuelt
Ændring af følgende mødedatoer:
Bestyrelsesmødet og mødet med kontaktforældrene d. 10/10 ændret til:
Møde med kontaktforældrene d. 6. november kl. 19
Bestyrelsesmøde d. 7. november kl. 19
Bestyrelsesmødet d. 5. dec. er flyttet til d. 10. december kl. 18

Referent:
Marianne Rasmussen
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