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

Referat af bestyrelsesmøde - torsdag den 26. januar 2012
Til stede fra bestyrelsen: Poul Leineweber, Flemming Larsen, Eddie Præst Knudsen, RikkeVibæk
og Tine Fallesen.
Til stede fra skolen: Bent Gangelhof, Marianne A. Rasmussen og Ulla Stenstrøm.
Afbud fra: Hanne Løkkebø Jakobsen, Louise Kallestrup og Karen Dalsgaard
1. Godkendelse og underskrift af referatet
Referatet blev godkendt og underskrevet.
2. Eventuelle meddelelser
Meddelelser fra formanden: Formand, næstformand og skoleledelsen har været til et
informationsmøde med Danmarks Privatskoleforening. På mødet blev der bl.a. diskuteret
følgende emner: skoleassistenter, skolernes økonomi, nye tilskudsordninger til
specialundervisning og koblingsprocenten.

Meddelelser fra skolelederen: Hvert 3. år skal skolens elever indgå i en undervisningsmiljøvurdering. Rapporten er analyseret og viser, at skolens elever er meget glade for at gå i
skole. Eleverne oplever en god stemning i klasserne med et godt kammeratskab, ligesom
referencerne til lærerne er i top. Eleverne føler tillid til lærerne og føler, at lærerne er til at
snakke med og dygtige til at lære fra sig.
Næste skoleårs normering og timefordeling er næsten på plads og forventes afsluttet i starten
af marts måned.
Skolen holder i sidste uge af april og i starten af maj en international uge, hvor vi har
inviteret 35 unge mennesker: 3 fra Japan, 8 fra Singapore, 8 fra Indien, 10 fra Tyskland og 6
fra Italien samt 2 lærere fra hvert land. Eleverne bliver indkvarteret hos vores 8. klasses
elever.
Hanne Christiansen og Bent Gangelhof har været i Frankrig for at være med til at opstarte et
internationalt skoleprojekt. Projektet er et naturvidenskabeligt projekt, som Hanne står for.
1. april kommer en Japansk gæstelærer (matematik og kreative evner), som skal være på
Nyborg Friskole i et år.
Skolen afholder 3 musical forestillinger den 28. april 2012 samt en generalprøve den 27.
april, hvortil kommunens 6. klasses elever bliver inviteret.
Klassedannelser for børnehaveklasse, 7. kl. og 10 kl. er sket. Vi har p.t. ledige pladser i 7.
klasse.

Stillingen som børnehaveklasselærer opslås primo marts. Ansættelsesudvalget består af
Rikke Vibæk, Louise Kallestrup, Poul Leineweber, Flemming Larsen, Bent Gangelhof,
Marianne A. Rasmussen, Brian Hansen, Bodil Balle og Anette Hoffmann.
Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt i uge 13

3. Orientering om skolen
Udkast til regnskab for året 2011 blev gennemgået og godkendt.

4. Information fra udvalgene
Legepladsudvalget v/ Poul Leineweber: Det blev besluttet at frigive 100.000 kr. til indkøb af
legepladsredskaber i 2012. Brian Hansen og Rikke Vibæk vurderer de forskellige
muligheder, således at projektet kan sættes i gang her i foråret.
Sponsorudvalg v/Eddie Præst Knudsen: Intet nyt på nuværende tidspunkt.
Sundhedsudvalg: Kostpolitikken er lagt på hjemmesiden.
Bygningsvedligeholdelse og energi: Nyt tag på Pilevej 3 bliver iværksat i år. Flemming
Larsen indtræder i bygningsvedligeholdelsesudvalget i stedet for Poul Leineweber. Bent
Gangelhof indkalder Flemming Larsen, Hanne Løkkebø Jakobsen og Ole Skovsbøll til et
snarligt møde.
4A Generalforsamling
På valg er Eddie Præst Knudsen, Hanne Løkkebø Jakobsen og Tine Fallesen. Eddie
genopstiller. Hanne genopstiller ikke, da hun ikke har børn på skolen fra august 2012. Det er
p.t. uvist om Tine stiller op igen. Generalforsamlingsdatoen er fastsat til den 12. april 2012.

5. Eventuelt
Intet til behandling under dette punkt.

6. Orientering fra Mellemtrin ved Kenneth Bukhave
Kenneth fortalte om hverdagen i mellemtrinnet og om visionerne for fremtiden for
mellemtrinnet.

Nyborg, den 26. januar 2012

Ulla Stenstrøm
(referent)

