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

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 6. februar 2020
Til stede fra bestyrelsen: Christina Lyngbakke Larsen, Karsten Godiksen, Dennis
Hou Holck, Helena Koch, Martin Storm van den Brekel, Lone Palm Jørgensen og
Rasmus Rovelt Andreasen.

Til stede fra skolen: Kenneth Bukhave, Mads Egholm Andersen og Ulla Stenstrøm
Afbud fra: Søren Flensborg og Mette Kaas

1. Besøg af elevråd
På bestyrelsesmødet deltog formanden for elevrådet: Mathilde Dyhr fra 9. kl.
Mathilde fortalte om, hvad der optager elevrådet, og hvilke ønsker og tiltag de
gerne vil iværksætte, bl.a.:
Sandwich ordning på skolen til overbygningen (1 gang om ugen)
Valgvideoer – til næste elevrådsvalg
Der skal findes en ny formand, elevrådet foreslår det er en 7. klasses elev, i
stedet for en 9. klasses elev. Der er 14 i elevrådet
Eleverne vil gerne være med til at indrette skolen, så de enkelte elever tager
ansvar for og passer bedre på inventaret.
Elevrådet kunne godt ønske lidt mere opbakning fra lærerne.
Bestyrelsesmedlemmerne spurgte elevrådsformanden om følgende:
Hvordan er trivslen på skolen? Der er god trivsel på skolen, eleverne er glade
for grupperummene, der er en god stemning blandt eleverne, sproget eleverne
imellem kan dog til tider være en udfordring, men det er blevet bedre
Sætter eleverne pris på musicalugen? Ja det er et spændende projekt, hvor man
arbejder sammen på kryds og tværs.
Hvad kan gøre hverdagen bedre? Bordtennisbordene er virkelige populære.
Der er ikke andet de kunne tænke sig. Yderområderne er up to date.

Hvordan får vi en sjov og lærerig hverdag på skolen? Grupperummene er fine
og fungerer godt.
Hvordan er faglokalerne? Elevrådet kender ikke til nogen utilfredhed med
lokalerne, de er fine.
Hvordan kan Nyborg Friskole skille sig ud fra andre skoler? Havde ikke noget
konkret svar hertil. Elevrådets fornemmelse er, at eleverne synes det er en god
skole, og at det sociale er rigtig godt på denne skole i forhold til andre skoler.
Unge fra andre skoler synes det er godt med grupperummene, og det er flot
med udsmykningen i gangene.
Hvad med 2 lærere i timen? Det er fint med en lærer.
Hvad er holdningen til en 10. klasse på Nyborg Friskole? Efterskolerne er
blevet vældig populære. Mange vælger en sportsefterskole.
Bestyrelsen takkede for fremmødet, og sluttede af med at foreslå, at elevrådet
foruden at lave en valgvideo også kunne overveje at lave en video om, hvordan
det er at gå på Nyborg Friskole.

2. Godkendelse og underskrift af referatet
Referatet blev underskrevet.

3. Eventuelle meddelelser
Formanden: Intet fra formanden
Skolelederen: Lone Andersen er startet i Dan’s vikariat. Der er MUS samtaler i
øjeblikket. Der afholdes pædagogiske dage i februar, hvor dagsordenen bliver
”det gode forældresamarbejde”. Der er musikteater i uge 10. Første møde i
Arbejdsmiljøorganisationen – ligevægt af medarbejdere og ledelse – er afholdt.
Der er 4 langtidssygemeldte, alle er tilbage på nedsat tid.

4. Revideret budget 2020 til godkendelse
Nyt budget 2020 blev gennemgået, og det blev besluttet at udskyde
beslutningen til marts måned.

5. Gennemgang af regnskab for perioden 1/1 – 31/12
Venter til bestyrelsesmødet den 13. marts.
6. Generalforsamling – skal der nytænkes?
Forskellige tiltag blev drøftet, og det blev besluttet, at emnet vil blive drøftet på
efterfølgende bestyrelsesmøder. Bestyrelsesformanden skriver en reminder 3
dage før generalforsamlingen til forældregruppen om at møde op til
generalforsamlingen. Dennis, Lone og Helene er på valg.
Bestyrelsesformanden vil gennemgå vedtægterne for eventuelle ændringer.
7. Strategiproces v/Kenneth Bukhave, Rasmus Rovelt Andreasen og Dennis
Holck
Kenneth og Søren skriver på en skærpelse af skolens profil, deadline primo
april.
8. Elevoptag i 7. og 10. klasse 2020/21
Det blev besluttet, at der skal være minimum 21 elever i 7. klasse, og minimum
17 elever i 10. klasse

9. Eventuelt
Helena spurte, om der er mange der bliver moppet mellemtrinnet. Kenneth
svarede, at det var ikke det indtryk skolen havde.
Kenneth Bukhave: Tværvej 5 er til salg. Det blev besluttet, at KB undersøger,
hvad prisen er, og taler med Nyborg Kommune.
Christina: Efterspørger lidt mere spændende læsning på mellemtrinnet.

Martin: Der lugter jordslået i børnehaven i kælderen. Pedellerne undersøger,
om der er et problem.

Nyborg, den 6. februar 2020
Ulla Stenstrøm
(referent)

