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Bestyrelsens beretning 2011

ndledning
Bestyrelsen har i den forgangne periode haft endnu et godt, konstruktivt og positivt år, hvor der i det
væsentligste har været fokus på overtagelse af ejendommen fra Den Katolske Kirke og renoveringen af
disse, samt de udfordringer som skolen stilles overfor i og med at statstilskuddet til driften af
privat/friskoler i Danmark i disse år er under hårdt pres. Men mere om dette senere …
Bestyrelsen
Efter sidste generalforsamling i 2010 så bestyrelsen således ud:
Hanne Løkkebø Jacobsen, Rikke Vibæk, Pia Olsen, Tine Fallesen, Eddie Præst Knudsen, Flemming Larsen og
undertegnede. Flemming Larsen blev genvalgt som næstformand og jeg selv som formand.
Herudover deltager i bestyrelsesmøder skolens ledelse: Bent Gangelhof, Marianne Rasmussen, Steen
Christoffersen (tillidsrepræsentant) og Ulla Stenstrøm.
Som i de tidligere år har der været et antal udvalg i bestyrelsen, som i 2011 blev besat som følger:
Kontaktperson til Indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen:
Indskolingen: Rikke Vibæk og Tine Fallesen
Mellemtrimmet: Flemming Larsen og Eddie Præst Knudsen
Udskolingen: Hanne Løkkebø Jacobsen
Ansættelsesudvalg
Bestyrelsesformanden, næstformanden, 1 kontaktperson fra den aktuelle afdeling, skoleledelsen samt en
medarbejderrepræsentant.
Legepladsudvalg
Flemming Larsen, Rikke Vibæk, Eva Stougaard (indskolingen), Bent Gangelhof (ledelsen), Brian Hansen (sfo)
og pedel Ole Skovsbøl
Bygningsvedligeholdelsesudvalg
Hanne Løkkebø Jakobsen, Bent Gangelhof, Poul Leineweber, Ole Skovsbøl og tillidsrepræsentanten
Sundhedsudvalg
Pia Olsen, Tine Fallesen og Lis Svanberg
Sponsorudvalg:
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Eddie Præst Knudsen samt 3 forældrerepræsentanter (Claire Jensen, Marianne Holmer og Susanne Blix).

Afholdelse af møder
Der har i årets løb været afholdt 6 ordinære og 1 ekstraordinært bestyrelsesmøde. Herudover har der
været afholdt møde med kontaktforældrene, ligesom bestyrelsen har deltaget i Privatskolernes årsmøde.
Endelig har der været afholdt en del møder i de enkelte udvalg, bortset fra
Bygningsvedligeholdelsesudvalget der i løbet af året ikke har været aktivt pga det store byggeprojekt.
Udvalget vil dog være aktivt i den kommende periode, specielt på energiområdet (varme og el) hvor der jf.
en konsulentrapport vi har fået udarbejdet er en del besparelser at opnå.
Skolen
Skolen har i 2010 haft 15 klasser, ét spor fra børnehaveklasse til 6. klasse, to spor i 7. og 8. klasse, tre spor i
9. klasse og én 10 klasse.
Skolen oplever glædeligvis stadig generelt en stor søgning. Blandt andet bliver børn skrevet op på
ventelister til de nærmeste år og børnehaveklassen er umiddelbart fyldt op mange år frem i tiden.
Udviklingen i børnetallet i Nyborg Kommune giver derfor ikke umiddelbart anledning til revurdering af
mulighederne for skoledrift med det nuværende elevtal på 325 elever, der forventes at stige til 342 i det
kommende skoleår. Skolens fritidsordning har i 2010 haft 72 børn i pasning før og efter skoletid.
De nye rammer for skolen
Rammerne for skolen har gennem året gennemgået en væsentlig og meget positiv forvandling. Efter købet
og ombygningen af Kirkens gamle bygninger har vi nu fået nogle meget tidssvarende og indbydende lokaler
med bl.a. et nye fysiklokale og auditorium, samt 4 nye klasselokaler i mellemtrinnet. Endelig er der også
blevet plads til et nyt skolekøkken, samt bedre faciliteter ved lærerværelset, hvor der dog stadig er nogle
ønsker tilbage, som vi håber vi kan imødekommende inden alt for længe.
3. klasserne er flyttet til mellemtrinnet således at 3-6. klasse nu er samlet, og flytningen har derfor betydet
bedre pladsforhold i indskolingen.
Det er bestyrelsens klare opfattelse at alle, både elever, lærere samt forældre er glade for de nye lokaler.
Personale
I løbet af året har vi sagt goddag til to nye lærere på skolen, Kenneth Bukhave,
Kenneth underviser mest i mellemtrinnet i fagene dansk, engelsk og idræt. Han er tovholder for
mellemtrinnet. Karine Østerholt, Karine underviser både i mellemtrinnet og i overbygningen i fagene
dansk, engelsk, billedkunst, historie og idræt.
Økonomi
På baggrund af en generel flot søgning til skolen og en fortsat stor interesse for det i 2009 introducerede
nye 10. klasse koncept nåede skolen i 2010 samme antal elever som i 2009 nemlig 325 årselever.
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Statens tilskud til drift af privat/friskoler er baseret dels på de samlede bevillinger til de offentlige
kommunale skoler samt en koblingsprocent der i løbet af året er reduceret som et led i de samlede
offentlige besparelser.
Det er bekymrende at koblingsprocenten (den andel som skolen modtager i forhold til de samlede udgifter
til folkeskoleområdet) over en årrække reduceres fra 75% til 71%. Endnu mere bekymrende er det dog at
beregningsgrundlaget for tilskud til skolerne også vil blive reduceret i takt med at de planlagte besparelser
på folkeskolen forventes gennemført i de kommende år.
Endelig er specialundervisningstilskuddet kraftigt for nedadgående. I skoleåret 2009/2010 fik vi et tilskud på
67% til vidtgående specialundervisning, der i skoleåret 2010/2011 nu er nedsat til 51%. I den sidste tid har
der nu yderligere lydt planer fra regeringen om at specialundervisningen af børn i specielle klasser, der i
Danmark generelt sluger hele ca 30% af undervisningsbudgettet (verdensrekord), i vid udstrækning skal
føres tilbage til de almindelige klasselokaler, dog mod at der tilføres ekstra lærerkapacitet i visse af timerne.
Her på skolen mener vi, at vi netop med vores specialundervisning gennem årene har vist nogle meget
positive resultater, og vi vil derfor fortsat kæmpe for at forsøge at bevare specialundervisningen i den
nuværende form.
Set i lyset af ovenstående ændringer i tilskud fra det offentlige, og for at tilsikre en forsvarlig økonomisk
drift af skolen, valgte bestyrelsen pr 1/1-2011 nødtvunget at hæve forældrebetalingen (skolepengene). På
trods af stigningen i skolepenge så ligger taksterne for Nyborg Friskole ikke over tilsvarende tilbud i Nyborg
kommune.
Herudover vil klassekvotienten i 0-6. klasserne, på grund af de forbedrede lokaleforhold i både indskoling
og mellemtrinnet, løbende blive hævet til 22.
De samlede tiltag, samt en generel stram styring af økonomien medførte at skolen for 2010 stadig kunne
vise et overskud på DKK 151.000 (DKK 915.000 i 2009), som bestyrelsen må betegne som tilfredsstillende.
Også set i lyset af at der i forbindelse med det store gennemførte byggeri altid forekommer nogle
ekstraordinære ikke budgetterede omkostninger.
Fremtiden
Til trods for usikkerheden mht det fremtidige offentlige statstilskud for nomal-/specialundervisningen
forventes der også for de næste år alt andet lige tilfredsstillende resultater. Der budgetteres for 2011
således med et overskud på DKK 353.000.
Bestyrelsen finder det dog særdeles relevant, at vi fortsat ved rettidig omhu i den kommende
bestyrelsesperiode i fællesskab med skolens ledelse og forældrekredsen at diskuterer evt. fremtidige
mulige tiltag, der økonomisk kan være med til endnu bedre at sikre, bevare og udvikle skolen.
Driften af SFO-ordningen har som tidligere meddelt gennem årene givet et underskud hvilket ikke er
tilfredsstillende. Vi tror ikke på at der er umiddelbare væsentlige hensigtsmæssige besparelser at hente på
driften, hvorfor vi nødvendigvis må fokusere på andre muligheder. Skolen har indtil nu givet søskende rabat
hvor søskende går på andre af kommunens institutioner. Dette er uholdbart, hvorfor bestyrelsen allerede
på sidste generalforsamling meddelte at ordningen med en SFO-rabat for søskendebørn i en kommunal
pasningsordnings vil blive udfaset. Udfasningen er efterfølgende i bestyrelsen besluttet til at ske glidende
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for eksisterende børn i SFO frem til 1/8 2014. For nye børn i SFO er de nye regler dog allerede gældende.
Søskenderabatten for søskende på Nyborg Friskole vil dog fortsætte uforandret.
IT- i undervisningen
I løbet af skoleåret er IT i undervisningen blevet mere og mere udbredt og i forbindelse med de nye lokaler i
mellemtrinnet er det tidligere iværksatte forsøg med bærbare notebooks blevet udvidet til mellemtrinnet,
hvorfor der reelt set ikke længere er tale om et forsøg, men en implementering der gradvist vil blive
udbygget på hele skolen. Skolen vil således også fremadrettet satse kraftigt på IT som hjælpemiddel i den
daglige undervisning. Brugen af bærebare notebooks vil også medføre et mindre behov for lokaler til
stationære pc’ere, hvorfor disse lokaler med tiden vil kunne frigives til andre formål.
Samarbejdet i dagligdagen
Bestyrelsen, herunder specielt formandskabet, har i dagligdagen et godt og tæt dialog og samarbejde med
skolens ledelse. Herudover mødtes bestyrelsen også i år med lærerstaben til et fællesarrangement for
herigennem bl.a. at udveksle idéer og tanker og der var enighed om, at der også denne gang for alle parter
var et stort både fagligt og socialt udbytte af et sådan møde, hvorfor der lægges op til en gentagelse i løbet
af det kommende skoleår.
Afslutning
Som afslutning vil jeg gerne på bestyrelsens og egne vegne vil jeg gerne atter i år takke skolens ledelse og
ansatte for et godt og positivt samarbejde i året der er gået. Det er bestyrelsens klare opfattelse at skolen,
ledelsen, lærerne, andre medarbejdere og vores børn trives på bedste måde. Dette er også fundamentet til
en succesrig fremtid for skolen.
Tak til alle skolens ansatte for en meget stor og engageret arbejdsindsats i det forgangne år. Når man
kommer på skolen så kan man ikke lade være med at blive smittet af den positive energi og lysten til at
’lære ’ og ’lære fra sig’ som gennemsyrer skolen her.
Det virker som om der i alle afkroge hersker et positivitet, engagement og en idérigsomhed der i en meget
positiv grad påvirker vores børn indlæring og udvikling i dagligdagen. Tak for det !
I år en speciel tak til dig Bent for den ekstraordinære indsats du har gjort i forbindelse med byggeprojektet.
Jeg ved at det ikke altid har været lige let .
Endelig ligeledes en tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i hverdagen. En speciel tak til
dig Pia der efter en del år i bestyrelsen har valgt ikke at genopstille for yderligere en periode.
Og med dette vil jeg hermed afslutte beretningen for 2010. Tak.
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