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

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 4. maj 2017
Til stede fra bestyrelsen: Tine Fallesen, Anne Gram Jørgensen, Christina Lyngbakke
Larsen, Dennis Hou Holck, Karsten Godiksen, Martin Storm van den Brekel og
Rasmus Rovelt Andreasen.
Til stede fra skolen: Bent Gangelhof, Kenneth Bukhave og Ulla Stenstrøm.
Afbud fra: Marianne A. Rasmussen

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

2. Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig således: Tine Fallesen (formand) og Christina
Lyngbakke Larsen (næstformand).

3. Eventuelle meddelelser
Formanden: intet fra formanden
Afdelingsleder Kenneth Bukhave fortalte om den nye struktur på skolen, som
indføres fra 1. august 2017. Strukturen går ud på at sammenlægge indskoling
og mellemtrin til et børnemiljø, som åbner op for at lærerne fra indskolingen
kan undervise på mellemtrinnet og visa versa. Det betyder, at der stille og
roligt kommer faglærere - i første omgang matematik og natur/teknik - i
indskolingen, og at det ikke kun er en en-lærer ordning.
De to afdelinger har manglet vidensdeling og faglig sparring, og succeskriteriet
er en større forståelse mellem indskoling og mellemtrin samt et bedre udbytte
af møderne, hvor hele børnemiljøets lærere vil være til stede.

Herudover fortalte Kenneth Bukhave, at der fra næste skoleår indføres
fordybelsesdage. Fordybelsesdage, hvor elever kan fordybe sig i et enkelt fag,
har været et ønske gennem længere tid fra både elevråd og lærere. Der indføres
1 fordybelsesdag hver anden uge (20 uger om året).
Bent Gangelhof: Klassedannelser er i fuld gang i øjeblikket. Næste skoleårs
planlægning er så småt i gang, og grundet ny struktur og fordybelsesdage skal
der udvides med 2 lærerstillinger.

4. Nedsættelse af udvalg
Følgende udvalg blev nedsat:
Kontaktperson til afdelinger:
Børne- og ungemiljø, indskoling: Christina Lyngbakke Larsen og Martin
Storm van den Brekel
Børne- og ungemiljø, mellemtrin: Anne Gram Jørgensen og Dennis Hou
Holck
Overbygning: Karsten Godiksen ogTine Fallesen
Børnehave: Rasmus Rovelt Andreasen
Ansættelsesudvalg: Bestyrelsesformanden, næstformanden, 1 kontaktperson
fra aktuel afdeling, skoleledelsen samt repræsentant fra ansatte.
Legepladsudvalg: Stilles i bero indtil videre.
Trivselsudvalg: Anne Gram Jørgensen (ansvarlig), Rasmus Rovelt Andreasen,
Marianne A. Rasmussen og en lærer
Visionsudvalg 2020: Tages op på næstkommende bestyrelsesmøde
Kommunikationsudvalg: Tages op på næstkommende bestyrelsesmøde
5. Arbejdsgruppe – fondsansøgning
Arbejdsgruppen udarbejder oplæg til bestyrelsen ang. visionsarbejdet.

6. Fastsættelse af mødedatoer
Bestyrelsesmøder:
Torsdag, den 7. september 2017, kl. 19
Torsdag, den 2. november 2017, kl. 19
Torsdag, den 14. december 2017, kl. 19

Møde i Privatskoleforeningen:
Fredag den 27. oktober 2017 fra kl. 13,00

Generalforsamling:
Torsdag den 19. april 2018, kl. 17,00 – 18,30

7. Eventuelt
Karsten Godiksen spurgte til forventningsafstemning for
bestyrelsesmedlemmer. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.

Nyborg, den 4. maj 2017

Ulla Stenstrøm
(referent)

