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

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 28. maj 2020
Til stede fra bestyrelsen: Christina Lyngbakke Larsen, Karsten Godiksen, Helena
Koch, Martin Storm van den Brekel, og Rasmus Rovelt Andreasen.
Til stede fra skolen: Kenneth Bukhave, Søren Flensborg, Mette Bjerre, Mette Kaas og
Ulla Stenstrøm
Afbud fra: Dennis Hou Holck og Lone Palm Jørgensen

1. Godkendelse og underskrift af referatet
Referatet blev underskrevet.

2. Eventuelle meddelelser fra formanden og ledelsen
Christina: Generalforsamlingen afventer udmelding fra Privatskoleforeningen.
Der er infomøder om samfundsansvar i Privatskoleforeningen, KB er tilmeldt.
Kenneth Bukhave: Vi har ansat Grethe Hvenekær som ny regnskabsfører pr. 1.
juni. Der har været besøgsdag i børnehaven for de nye børn, det gik rigtig fint.
Der afholdes i øjeblikket skole hjem samtaler for de nye elever i 7. klasse.
Skolen har 25 års jubilæum næste år, Morten Reil Sørensen er i gang med at
skrive et jubilæumsskrift.

3. Kommende 4. klasse v/Mette Bjerre
Mette Bjerre gennemgik nyt pilotprojekt for 4. klasse. Den nye struktur
indebærer, at der oprettes en AUT-klasse på 3 elever i 4. klasse, og at der
ansættes en lærer ekstra, således at der er to lærere i 4. klasse i 25 lektioner om
ugen.

Bestyrelsen diskuterede oplægget og blev enige om at vente med pilotprojektet
og til gengæld åbne for 5. klasse i AUT i 2021/22.

4. Gennemgang af regnskab for perioden 1/1 – 30/4 2020
Ulla Stenstrøm gennemgik regnskab for perioden 1/1 – 30/4 2020. Regnskabet
blev taget til efterretning.

5. Revision af forretningsorden v/Helena Koch
Udkast til ny forretningsorden blev gennemgået, og det blev besluttet, at der
skulle ændres yderligere i forretningsordenen. Forretningsordenen gennemgås
og ændres af Christina og Helena og udsendes til godkendelse via mail.

6. Strategiproces v/Kenneth Bukhave
Kenneth fortalte om et møde med Jytte Smidt omkring strategi og udvikling.
Jytte Smidt har sendt et oplæg til strategi- og udviklingsprocessen for Nyborg
Friskole. Oplægget som var udsendt til bestyrelsen blev drøftet.
Bestyrelsen gav mandat til at gå videre med oplægget.

7. Eventuelt
Helena nævnte, at hun kendte en, som var interesseret i at komme ind i
bestyrelsen.

Nyborg, den 28. maj 2020
Ulla Stenstrøm
(referent)

