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

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 31. oktober 2019
Til stede fra bestyrelsen: Christina Lyngbakke Larsen, Karsten Godiksen, Dennis
Hou Holck, Helena Koch, Martin Storm van den Brekel og Rasmus Rovels
Andreasen
Til stede fra skolen: Søren Flensborg, Mette Kaas og Ulla Stenstrøm
Afbud fra: Kenneth Bukhave, Lone Palm Jørgensen

1. Godkendelse og underskrift af referatet
Referatet blev underskrevet.

2. Eventuelle meddelelser
Christina Lyngbakke Larsen: Christina, Helene og Martin har deltaget i
Privatskoleforeningens Årsmøde.
Søren Flensborg: Nyborg Friskole har haft en stand på uddannelsesmessen på
Nyborg Gymnasium vedr. oprettelse af 10. klasse. Skolen vil ligeledes tage
kontakt til de øvrige privatskoler om 10. klasse tilbuddet.
Den 12. november afholdes fusionsdag om vores fælles værdisæt, hvor vi skal
forene de værdier, som er udarbejdet af de forskellige medarbejdergrupper.
3. Gennemgang af regnskab for perioden 1/1 – 30/9
Ulla Stenstrøm gennemgik regnskabet for perioden 1/1 – 31/9. Regnskabet
blev taget til efterretning.

4. Strategiproces v/Kenneth Bukhave og Rasmus Rovelt Andreasen
Strategiprocessen blev drøftet, og det blev aftalt, at næste skridt i
strategiprocessen er:
- Opsæt møde hver 14. dag
- Opstart proces til at skabe narrativitet omkring Nyborg Friskole
- Opbyg plan med vision/fremtidsscenarie klar til GF
- Vision på plads
5. Bygningsrenovering/vedligeholdelsesplan
Renoveringsplanen fra OBH giver et godt overblik over, hvad der er af
presserende renoveringsopgaver.
Bestyrelsen besluttede, at visionen for skolen skal være på plads, før der kan
tages beslutning om, hvilke bygninger der skal bestå, hvilke bygninger der skal
renoveres, og hvilke bygninger der evt. skal nedrives.

6. Årshjul for bestyrelsen v/Karsten Godiksen
Årshjulet for bestyrelsen blev udleveret til gennemgang. Årshjulet finpudses og
udsendes med henblik på godkendelse til næste bestyrelsesmøde.

7. Elevråd – deltagelse på møde i januar v/Christina Larsen
Det blev besluttet, at Dennis deltager i førstkommende elevrådsmøde for at
fortælle, hvad bestyrelsens rolle på Nyborg Friskole er, samt give elevrådet en
opgave til bestyrelsesmødet i januar, hvor elevrådet vil blive inviteret til at
deltage.
8. Eventuelt
Helena påpegede, at der i denne mørke tid er der for lidt lys ved indgangen til
indskoling og SFO, og beder om at få sat flere lyskilder op. Herudover
efterlyste Helena, at der en gang imellem blev holdt en anden form for
mødestruktur til bestyrelsesmøderne.

Dennis pointerede, at det i forbindelse med Arbejdstilsynets varslede besøg
ville være en god idé, at få en udefra kommende til at se på forholdene på
skolen, samt at alt omkring diverse tiltag f.eks. i forbindelse med udluftning i
klasserne skal være nedskrevet. Det blev besluttet, at Søren Flensborg sørger
for det fornødne.

Nyborg, den 31. oktober 2019
Ulla Stenstrøm
(referent)

