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Bestyrelsens beretning 2012
Indledning
Når vi ser tilbage på året, der er gået, tillader vi os i bestyrelsen på alle måder at betegne 2011
som et godt år for Nyborg Friskole, og det er derfor med glæde, at jeg i dag kan fremlægge
bestyrelsens beretning. Indledningsvis vil jeg dog kort præsentere den siddende bestyrelse samt
de aktiviteter, som bestyrelsen deltager aktivt i.
Bestyrelsen
Efter sidste generalforsamling i 2011 så bestyrelsen således ud:
Hanne Løkkebø Jacobsen, Rikke Vibæk, Tine Fallesen, Louise Kallestrup, Eddie Præst Knudsen,
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, Karen Dalsgaard (fg. tillidsrepræsentant) og 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: Rikke Vibæk og Louise Kallestrup
Mellemtrinnet: Tine Fallesen og Eddie Præst Knudsen
Overbygningen: Hanne Løkkebø Jacobsen og Flemming Larsen
Ansættelsesudvalg
Bestyrelsesformanden, næstformanden, 1 kontaktperson fra den aktuelle afdeling, skoleledelsen
samt 1 repræsentant fra de ansatte.
Legepladsudvalg
Poul Leineweber, 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
Tine Fallesen, Louise Kallestrup og Lis Svanberg (forældrerepræsentant).
Sponsorudvalg
Eddie Præst Knudsen samt 2 forældrerepræsentanter (Marianne Holmer og Susanne Blix).
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Afholdelse af møder
Der har i årets løb været afholdt 5 ordinære bestyrelsesmøder. Herudover har der været afholdt et
møde med kontaktforældrene og et møde med lærerne, ligesom bestyrelsen har deltaget i
privatskolernes årsmøde. Endelig har der været afholdt møder i de enkelte udvalg.
Skolen
Skolen har i 2011 haft 15 klasser, ét spor fra børnehaveklasse til 6. klasse, tre spor i 7. klasse, to
spor i 8. og 9. klasse samt én 10. klasse.
Det nuværende elevtal i regnskabsåret 2011 nåede 344 elever (mod 325 i 2010). Antallet af elever
i skolefritidsordningen før og efter skoletid var i alt 82 (mod 72 i 2010).
Det er glædeligt, at skolen fortsat har stor søgning. Børn bliver skrevet på ventelister til de
nærmeste år, og børnehaveklassen er på nuværende tidspunkt fyldt op 6 år frem i tiden.
Udviklingen i børnetallet i Nyborg Kommune giver ikke umiddelbart anledning til revurdering af
mulighederne for skoledrift med det nuværende antal elever.
Når dette er sagt, så er vi dog meget opmærksomme på, at ændringer i hele samfundet omkring
os, inkl. mindre børneårgange, nye lands- og lokalpolitiske tanker og generelle økonomiske
stramninger, ændringer i tilskudsordninger m.m., kan medføre en risiko for ikke uvæsentlige
ændringer for skolen. Bestyrelsen og skolens ledelse arbejder meget tæt sammen for at sikre, at
evt. udefrakommende påvirkninger kan begrænses bedst muligt, og vi er overbevist om, at det
fundament, skolen efter nu over 15 års levetid er bygget på, både er solidt og holdbart.
Skolens rammer
I løbet af året er vi nu endelig kommet på plads efter købet og ombygningen af kirkens gamle
bygninger. Vi har fået nogle meget tidssvarende og indbydende lokaler med bl.a. et nyt fysiklokale
og auditorium, nye klasselokaler og grupperum i mellemtrinnet samt et moderne skolekøkken.
3. klassernes overflytning til mellemtrinnet har sikret, at indskolingen bl.a. har fået væsentligt
bedre pladsforhold, der igen giver mulighed for alsidige indlæringsmetoder.
Det er bestyrelsens opfattelse, at både elever og lærere er meget glade for de nye faciliteter.
I 2012 vil vi igangsætte nogle tiltrængte renoveringsarbejder på skolens bygninger (bl.a. nyt tag til
kontoret) samt forbedringer af faciliteterne for lærerne, som vi
forhåbentlig kan imødekomme i nærmeste fremtid.
Økonomi
Det høje elevtal i 2011 på 344 (mod 325 i 2010), der bl.a. er fremkommet ved en forøgelse af
klassekvotienten fra 20 til 22 elever, sammenholdt med en generel stram styring af
omkostningerne betød, at vi i regnskabsåret 2011 nåede et overskud på kr. 880.000 (mod kr.
151.000 i 2010), hvilket bestyrelsen betegner som tilfredsstillende og i overensstemmelse med
bestyrelsens forventninger.
Bestyrelsen finder det igen nødvendigt at understrege, hvad der også er blevet nævnt på den
foregående generalforsamling, at statens tilskud til drift af privat-/friskoler er baseret dels på de
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samlede bevillinger til de offentlige kommunale skoler og dels på en koblingsprocent, der endnu
en gang i løbet af 2011 er reduceret som et led i de samlede offentlige besparelser.
Det er stadig med bekymring, at vi må konstatere, at koblingsprocenten (den andel som skolen
modtager i forhold til de samlede udgifter til folkeskoleområdet) over en årrække fortsat
reduceres (fra 75 % til 71 %), samt at beregningsgrundlaget for tilskud til skolerne også vil blive
reduceret i takt med, at de planlagte besparelser på folkeskoleområdet gennemføres.
For bedst muligt at forsøge at imødegå de usikkerheder, der ligger på indtægtssiden, ligger det
derfor bestyrelsen stærkt på sinde at opbygge et løbende rimeligt overskud og hermed forbedre
egenkapitalen, der kan være medvirkende til at sikre skolens drift i evt. fremtidige vanskelige år.
Til trods for usikkerheden mht. det fremtidige offentlige statstilskud for normal/specialundervisningen forventes der også for de næste år alt andet lige et tilfredsstillende
resultat.

Kort om de enkelte udvalg
Legepladsudvalget: På grund af usikkerhed omkring økonomien i forbindelse med køb og
ombygning af kirkens bygninger var vi desværre i 2011 nødsaget til at skrue ned for udbygningen
af legepladsen. I 2012 har vi dog foreløbig bevilliget kr. 100.000 til indkøb af nye legeredskaber,
hvor det første allerede er blevet installeret med åbenbar stor succes. Det er udvalgets håb, at
økonomien i nærmeste fremtid vil tillade yderligere indkøb af legeredskaber.
Sundhedsudvalget: Efter et længere arbejde i udvalget blev bestyrelsen og efterfølgende
lærerstaben forelagt et forslag til kostpolitik, som efterfølgende blev godkendt af alle parter.
Kostpolitikken er at finde på skolens hjemmeside, og alle opfordres til i hverdagen at følge og
bakke op omkring kostpolitikken.
Sponsorudvalget: Der er skrevet mange ansøgninger til fonde etc., uden at der dog for
nærværende er kommet noget konkret ud af det. Det er planen, at udvalget fortsætter det
igangsatte arbejde i det kommende år.
Bygningsvedligeholdelses- og energiudvalget: Ingen væsentlig aktivitet i det forgangne år, og
bestyrelsen vil overveje, om området fremtidigt skal overgå til andet regi.
Specialundervisning
Den nuværende regering har meldt ud, at man ønsker en revurdering af hele
specialundervisningsområdet, og har samtidig reduceret tilskuddet til undervisningen kraftigt.
Nøgleordet er nu ’inklusion’, der i hovedtræk betyder, at specialundervisning af børn og unge skal
tilbage til de enkelte klasser i stedet for at kunne foregå i specialklasserne.
På Nyborg Friskole er vi glade for, at vi gennem årene har opbygget et Anderledes Undervisnings
Tilbud (AUT) til børn og unge med behov for en anderledes og individuelt tilrettelagt undervisning i
hverdagen, og vi er af den klare opfattelse, at vi netop med AUT har vist nogle meget positive
resultater. Vi vil derfor fortsat gøre alt for at forsøge at bevare specialundervisningen i den
nuværende form med AUT.
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Vi må dog samtidig indstille os på, at vi på lige fod med andre skoler kan blive mødt med et lovkrav
om, at den eksisterende specialundervisningsform skal afvikles, og at specialundervisningen skal
gennemføres i de enkelte klasser, med de fordele og ulemper dette må medføre for alle parter.
Det internationale samarbejde
For Nyborg Friskole er det meget vigtigt med en aktiv international profil. Det er vigtigt i forhold til
skolens selvforståelse som en brik ikke bare i den nationale uddannelsesverden, men i høj grad
også som et led i at give vores elever en større forståelse af den verden, vi som en lille nation er så
afhængig af.
P.t. har vi et samarbejdsprojekt med 8. klasser i Japan, Singapore, Indien, Italien og Tyskland.
Projektet har været i gang siden nytår og kulminerer sidst i april, hvor vi får besøg af 31 unge
mennesker fra de forskellige lande. De skal indkvarteres hos skolens to 8. klasser.
10. klasse er netop hjemvendt fra deres studietur til USA. Her var eleverne indkvarteret hos elever
fra Apex High School i North Carolina, og de fulgte skolegangen i en uge. På hjemturen indtog de
New York i tre dage.
Til efteråret starter et naturvidenskabeligt/samfundsvidenskabeligt samarbejde med ni
europæiske skoler finansieret af EU. Projektet kører som et valgfagstilbud til elever på 8. årgang.
Her indgår ligeledes elevudveksling.
Endelig har vi en japansk gæstelærer i et år. Mitsuru skal primært være medlærer på
mellemtrinnet i matematik, engelsk, idræt og billedkunst.
It- i undervisningen
It i undervisningen fylder stadig mere og mere i hverdagen, og skolen vil som tidligere meddelt
fortsat satse kraftigt på it som hjælpemiddel i den daglige undervisning. Den enkelte elevs brug af
privat bærbar pc er nu solidt forankret i udskolingen og vil inden længe ligeledes blive
implementeret på mellemtrinnet. Det er vigtigt at understrege, at skolen ikke stiller specielle krav
om evt. type, størrelse, mærke og/eller udformning af den enkelte elevs pc, så længe at pc’en blot
har mulighed for internetforbindelse, ligesom skolen ikke har ansvar for den enkelte elevs pc.
Generelt
Bestyrelsen, herunder specielt formandskabet, har i dagligdagen en god dialog og et godt og tæt
samarbejde med skolens ledelse. Herudover mødtes bestyrelsen også igen i år med lærerstaben til
et fællesarrangement for herigennem bl.a. at udveksle idéer og tanker. Et arrangement som vi fra
bestyrelsens side sætter stor pris på.
Afslutning
Som afslutning vil jeg gerne på bestyrelsens og egne vegne atter i år takke skolens ledelse og
ansatte for et godt og positivt samarbejde i året, der er gået. Bestyrelsen og formandskabet føler,
at vi gennem hele året har haft en god og konstruktiv dialog med skolens ledelse, lærerstaben
samt forældre i hverdagen.
Det er bestyrelsens opfattelse, at skolen, ledelsen, lærerne, andre medarbejdere og vores børn
generelt trives på bedste måde, og at skolen generelt fungerer med stor opbakning fra
forældresiden.
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Tak til alle skolens ansatte for en stor, ihærdig og meget engageret arbejdsindsats i det forgangne
år. Jeres trivsel, energi og idérigdom giver stor næring til vores børns lyst til at lære.
Tak til skolens ledelse (Bent og Marianne) og tak til alle jer andre, der i dagligdagen har jeres gang
på skolen og i stor grad er med til at sikre, at fokus er og forbliver at skabe rammerne omkring en
skole, hvor alle har lyst til at komme. Endelig ligeledes en tak til bestyrelsen for et godt og
konstruktivt samarbejde i hverdagen.
Og med dette vil jeg hermed afslutte beretningen for 2011.
Tak.
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