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Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag den 14. december 2017 

 

Til stede fra bestyrelsen: Tine Fallesen, Christina Lyngbakke Larsen, Karsten 

Godiksen og Martin Storm van den Brekel og Rasmus Rovelt Andreasen. 

 

Til stede fra skolen: Bent Gangelhof, Marianne A. Rasmussen, Mette Kaas og Ulla 

Stenstrøm. 

 

Ikke tilstede: Kenneth Bukhave, Anne Gram Jørgensen og Dennis Hou Holck. 

 

 

 

 

1. Godkendelse og underskrift af referatet 

 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

 

2. Eventuelle meddelelser 
 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har besluttet, at det med virkning for 

regnskabsåret 2017 er et krav, at de frie skolers bestyrelser i forbindelse med 

godkendelsen af årsrapporten skal besvare en spørgeramme, der uddyber og 

præciserer de forhold, som bestyrelsen med sin underskrift skal afgive en 

ledelsespåtegning om i årsrapporten. 

 

De frie skolers tilsynsførende har også fået skærpet kravene, således at der 

fremover også elektronisk skal indrapportere en tjekliste. 

  

Skolen har som 1 ud af 9 skoler været udtaget til tilsyn. Det primære formål 

med tilsynet var at sikre, at de enkelte skoler opfylder tilskudsbetingelserne til 

specialundervisningstilskud. Der var ingen bemærkninger til Nyborg Friskole. 

 

Finanslovsforslaget for 2018 indebærer en forhøjelse af koblingsprocenten fra 

75% til 76%. Pengene øremærkes til elever med særlige behov.  

 

På personalefronten er der følgende ændringer: Steffen, som har været ansat 

både i børnehave og som pedelmedhjælper, overgår på fuld tid til pedeljobbet. 



Der ansættes en ny mand i stedet for Steffen i børnehaven. I sfo’en ansættes en 

ekstra pædagog/medhjælper med 22 timer om ugen. Vi har ansat lærer René 

Hansen i stedet for Karsten Cassøe, som stopper pr. 31/12. 2017. 

 

Vi har endnu ikke modtaget ibrugtagningstilladelse til Kirken. Stole- 

opsætningsplanen er godkendt. Nu mangler vi blot en branddør ind til 

Sakristiet. 

 

Nyborg Kommune har afholdt et trafikmøde med skolen og skolens naboer. I 

forbindelse med renovering af kloaker på Tværvej i 2023, skal der også tages 

stilling til, hvordan trafikløsningen skal være på Tværvej. Der er forslag om at 

formindske vejen ved at lave blomsterkummer og flere parkeringspladser. 

 

 
 

3. Orientering om skolen 
 

Regnskab for perioden 1/1 – 30/11 2017 blev gennemgået og taget til 

efterretning. 

 

 

 

4. Budget 2018 
 

Budget for 2018 blev gennemgået og godkendt. 

 

 

 

5. Eventuelt 
 

Tine Fallesen: Formanden for elevrådet vil gerne deltage i alle bestyrelses- 

møder. Elevrådet skal ikke deltage i alle bestyrelsesmøder, men inviteres et par 

gange. Det blev besluttet, at elevrådet indkaldes til næste bestyrelsesmøde. 

 

Mødedatoer i næste halvår: 

 

Torsdag, den 8. februar 2018, kl. 19,00 

Torsdag, den 15. marts 2018, kl. 19,00 

 

Karsten Godiksen har været til møde i 7. klasse, hvor der var en forespørgsel 

om, hvorfor der ikke er køleskab til 7. klasses elever. Bent Gangelhof svarede, 



at tidligere erfaringer viser, at køleskabe ikke bliver brugt og rengjort i 

overbygningen. Hvis en klasse vil have et køleskab i klassen, er forældrene 

velkomne til at stille et køleskab op, og samtidig være ansvarlige for at tømme 

og rengøre dette en gang om ugen. 

 

 

Nyborg, den 14. december 2017 

 

 

Ulla Stenstrøm 

(referent) 


