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

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 15. marts 2018
Til stede fra bestyrelsen: Tine Fallesen, Christina Lyngbakke Larsen, Anne Gram
Jørgensen, Dennis Hou Holck, Karsten Godiksen, Martin Storm van den Brekel og
Rasmus Rovelt Andreasen.
Til stede fra skolen: Bent Gangelhof, Marianne A. Rasmussen, Mette Kaas og Ulla
Stenstrøm.
Afbud fra: Kenneth Bukhave

1. Elevrådet
Elevrådet var forhindret i at deltage. Notat til elevrådet fra bestyrelsen blev
gennemgået og vedtaget.

2. Godkendelse og underskrift af referatet
Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Eventuelle meddelelser
Bent Gangelhof fortalte om den varslede strejke. Der er sendt orienteringsbrev
til forældrekredsen, og der vil løbende blive orienteret i det omfang, vi får nye
oplysninger. Privatskoleforeningen har kontaktet Moderniseringsstyrelsen for
at høre, om to private skoler i Danmark, som har mange specialundervisningsbørn, kan blive ligestillet med folkeskolernes specialskoler, således at de kan
blive fritaget for strejke. Skolerne er blevet fritaget fra lockout. Hvis skolerne
bliver fritaget, vil det betyde, at Nyborg Friskole ikke bliver strejkeramt.
SFO og børnehaven er hverken ramt af strejke eller lockout.
Vi har to klasser på studieture, 9A er i Barcelona og 10. kl. er i New York.

Fagfordelingen til næste skoleår er godt i gang. På grund af strejkevarsel har
ledelsen valgt at lave et skrivebordsudkast, som lærerne har fået 14 dage til at
komme med kommentarer til.
Fagfordelingen viser, at der er brug for at ansætte en lærer til ekstra timer i
specialundervisningen. Bestyrelsen besluttede at ansætte en lærer.
Der skal nyt ventilationssystem i klasseværelserne i det tidligere menighedshus. I første omgang opsættes alarmer, som viser co2 indholdet i klassen, og
senest om 1 år skal der opsættes nyt ventilationssystem.

4. Orientering om skolen
Regnskab, protokol og bestyrelsens stillingtagen underskrives digitalt.
Bestyrelsestjeklisten blev gennemgået og godkendt.
Regnskab for perioden 1/1 – 28/2 2018 blev gennemgået og taget til
efterretning.

5. Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes den 19. april 2018 fra kl. 17-18.30.
Følgende er på valg: Tine Fallesen, Anne Gram Jørgensen og Dennis Hou
Holck, ingen af de nævnte genopstiller.
Der er ligeledes valg af tilsynsførende: Hejin Andreasen, som genopstiller.

6. Fondsansøgningsstatus
Der er søgt midler hos 12 fonde, enkelte har vist interesse, men samlet set kan
der ikke rejses midler til det store projekt, hvorfor projektet er nedlagt.
Tankerne og ideerne omkring projektet er dog ikke nedlagt, men kan bruges i
en mindre skala.

7. Eventuelt
Musicalugen blev diskuteret, og der var følgende kommentarer:
Der efterlyses bedre og ensartet information til alle klasser om, hvad der skal
ske i løbet af ugen.
Der ønskes ensartede regler og vilkår for alle børn i alle klassetrin.
Der ønskes et bredere felt af sponsorer, f.eks. kan man spørge i
forældrekredsen.
Herefter blev renovering af skolebygninger diskuteret. Bestyrelsen besluttede,
at der efter sommerferien skal lægges en plan for, hvordan og i hvilken
rækkefølge bygningsmassen skal opgraderes.
Dennis Hou Holck og Karsten Godiksen er forhindret i at deltage i
generalforsamlingen.

Nyborg, den 15. marts 2018

Ulla Stenstrøm
(referent)

