Nyborg Friskole, Pilevej 3, 5800 Nyborg – skolekode 449.009 – tlf./fax 65317671/65314425

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 16. september 2010
Til stede fra bestyrelsen: Poul Leineweber, Flemming Larsen, Hanne Løkkebø Jakobsen, Pia Olsen,
Rikke Vibæk og Tine Fallesen.
Til stede fra skolen: Bent Gangelhof, Marianne A. Rasmussen, Steen Christoffersen og Ulla
Stenstrøm.
Ikke tilstede: Eddie Præst Knudsen
1. Godkendelse og underskrift af referatet
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Eventuelle meddelelser
Bent Gangelhof orienterede om det nye skoleår. Skolen er kommet godt i gang, og de fleste
forældremøder er afholdt. Alle klasser er meget velfungerende. Vi arbejder på næste skoleår,
der er 110 ansøgere til børnehaveklassen, 7. årgang og AUT er ved at være på plads. De, der
har fået tilbudt en plads i 7. klasse, skal give en tilbagemelding inden 1. oktober.
Herudover orienterede Bent Gangelhof om, at tilmelding til årsmødet skal ske inden 20.
september.

3. Orientering om skolen
Regnskab for perioden 1/1 – 31/8 2010 blev fremlagt og taget til efterretning.

4. Status på byggeprojekt
Bestyrelsen besigtigede byggeriet.
Bent Gangelhof gennemgik byggeprojekt og byggeregnskab/budget, som blev taget til
efterretning.
5. Regeringens genopretningsplan samt besparelser vedr. koblingsprocent –
Konsekvenser for Nyborg Friskole
Konsekvenserne for Nyborg Friskole vedrørende nedsættelse af koblingsprocenten fra 74%
til 71% blev gennemgået.
Statstilskuddet falder i forhold til 2010 i de kommende år således:

2011 (incl. 2010 reduktion)
2012
2013

263.093 kr.
280.295 kr.
467.294 kr.

Bestyrelsen drøftede, hvilke tiltag der kunne iværksættes for at dække det manglende
statstilskud, bl.a. forhøjelse af forældrebetaling, forhøjelse af elevtal, reduktion lærerstab.

6. Skolestruktur i Nyborg Kommune - orientering
Bent Gangelhof orienterede om den nye skolestruktur i Nyborg Kommune.
6a. Legepladsudvalg: Der indkaldes snarest til et møde i legepladsudvalget.
6b. Bygningsvedligeholdelses- og energiudvalg: Der indkaldes snarest til et møde, hvor der
er focus på energibesparelser evt. med deltagelse af en energikonsulent.
6c. Ansættelsesudvalg. Vi har en ledig lærerstilling, som ikke er besat. Det blev besluttet, at
Hanne, Eddie og Flemming gennemfører ansættelsessamtale.
6d. Sundhedsudvalg: Der er afholdt møde i udvalget. Udvalget laver et oplæg til en
kostpolitik til forelæggelse for pædagogisk udvalg.
6e. Sponsorudvalg: Intet nyt
7. Møde med kontaktforældre
Bestyrelsen drøftede dagsordenen for det kommende møde med kontaktforældre.

8. Eventuelt
SFO-leder Brian Hansen orienterede om SFO. Især om problemet med at mange børn bliver
meldt ud i både 2. og 3. klasse. Bestyrelsen drøftede problemet, og tog det til efterretning.

Nyborg, den 17. september 2010
Ulla Stenstrøm
(referent)

