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

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 7. september 2017
Til stede fra bestyrelsen: Tine Fallesen, Anne Gram Jørgensen, Christina Lyngbakke
Larsen, Dennis Hou Holck, Karsten Godiksen og Martin Storm van den Brekel.
Til stede fra skolen: Bent Gangelhof, Marianne A. Rasmussen, Kenneth Bukhave,
Mette Kaas og Ulla Stenstrøm.
Ikke tilstede: Rasmus Rovelt Andreasen.

1. Rundvisning
Bestyrelsen fik en rundvisning i de nye lokaler på skolen.

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

3. Eventuelle meddelelser
Bent Gangelhof: Skolestarten har været en god oplevelse. Det er en fornøjelse
at komme ind i de nye klasser, som alle er meget velfungerende. Vi har i år 2
nye 6. klasser, 3 nye 7. klasser samt en ny 10. klasse. Den nye 10. klasse er på
20 elever, det er 5-6 elever mindre, end vi plejer at have. Fremtiden må vise,
om vi fremover kan tiltrække 10. klasses elever, eller om de foretrækker det
nye Campus i Nyborg. Den nye 0. klasse er også meget velfungerende, der er
stor ros til børnehavepersonalet, som i et år har været med til at gøre børnene
skoleklare. AUT-gruppen er på 28 elever, og her meldes også om en
velfungerende gruppe.
Finanslovforslaget for skoleåret 2017/18 er udgivet, og det viser en foreløbig
stigning på 7%. Stigningen til specialundervisningselever stiger også
betragteligt.
Der er årsmøde i Danmarks Private Skoler: Bent, Marianne, Kenneth og

Christina deltager.
Hallen er ved et skybrud i juli blevet oversvømmet, og der skal lægges nyt
gulv. Hallen kan tages i brug igen i uge 39. Der bliver lagt et sportsgulv i stedet
for et trægulv. Vi skal foranstalte, at en lignende situation ikke gentager sig,
derfor har vi lavet en midlertidig løsning. Senere vil der blive bygget et nyt
redskabsrum, som er med til at skærme for vandmasserne.
9B får snart besøg fra Barcelona. 9A rejser til Tjekkiet. 10 elever rejser til IFW
i Italien og 8 elever rejser til IWF i Tokio.
Kenneth Bukhave fortalte om den nye struktur og fordybelsesdage.
Fordybelsesdagene er kommet godt i gang, meldingerne er rigtig gode.
Grundstrukturen i det nye børnemiljøteam er, at lærere fra indskolingen er
koblet til mellemtrinnet og omvendt. Lærerne er meget åbne for det nye
samarbejde. Der holdes møder i det nye børnemiljø og master i psykologi Anne
Koch coacher lærerne omkring styrker og svagheder.

4. Orientering om skolen
Regnskab for perioden 1/1 – 31/8 2017 blev gennemgået af Ulla Stenstrøm og
taget til efterretning.

5. Forretningsorden evt. vedtægter
Forretningsordenen blev gennemgået.

6. Forventningsafstemning
Forventningsafstemning blev drøftet, og formanden orienterede om, hvad hun
bl.a. forventer af den samlede bestyrelse:
Der er fælles fodslag og loyalitet om de ting, vi siger og gør.
Imødekommende overfor forslag.
At bestyrelsesmedlemmerne er synlige og viser sig på skolen.
Vigtigt at beslutninger truffet enten af bestyrelse eller ledelse bakkes op.
Ledelsesbeslutninger orienteres til bestyrelsesmedlemmerne.

7. Fondsansøgningsarbejde
Der blev orienteret om det forestående fondsansøgningsarbejde til et nyt
undervisningstilbud til AUT-elever.

8. Præsentation af bestyrelsen i nye klasser
Bestyrelsen har fordelt sig således:
Christina har været til forældremøde i 6. kl.
Martin og Christina deltager i 0. klasses forældremøde.
7A - 21. september, Tine
7B - 2. oktober, Karsten
7C - 19. september, Tine

9. Eventuelt
Christina spurgte, om skolens antimobbestrategi ligger på hjemmesiden. Det
gør den under ”Om Skolen, Undervisning, Værdigrundlag”. Ulla sender
strategien ud til bestyrelsen. Trivselsudvalget får opgaven og samler evt.
kommentarer.
Dennis spurgte, om der var noget nyt omkring færdslen på Tværvej
(Afsætningspolitik). Det var der ikke, idet vejrenoveringen først sker i 2020.

Nyborg, den 7. september 2017

Ulla Stenstrøm
(referent)

