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1. Friskolen får overrakt et gavekort på 15.000

morgen aften. Desuden vil bestyrelsen oplyse, at OK

IK Vest til Friskolen. 

 

Der er p.t. 44 børn tilmeldt friskolen, Carina sender Pernille fordelingen 

Pernille vil opdatere hjemmesiden.

 

Ranum Taxa har i år tilbudt Friskolen 45 billetter til Lego Land. 

den 30.06.2016, hvorfor vi takker nej i år, men ja tak til næste år.

 

2. Den 06.06.3016 - Poulstrup Friskole og Børnehus, Vrå 

”Introduktionskursus: Bestyrelsesmedlemmer 2016

Kurset er både for dig, der har 

Friskoleforening opfordrer til, at den samlede bestyrelse deltager.

Læs mere her: http://www.friskoler.dk/da/kurser/intro

 

Den 20.06.2016 - Friskolernes Hus, Båring, Middelfart

”Kursus for helt nye skoler” 

Kurset henvender sig til helt nye friskoler, og det anbefales at I deltager et par stykker fra både 

skoleledelsen og bestyrelse. 

Læs mere her: http://www.friskoler.dk/da/kurser/helt

 

bestyrelsesmøde den 28.04.2016 

Kim, Jesper, Lars, Mia, Carina, Jan, Pernille, Nis og Troels 

friskolebestyrelsesmedlemmer og nye friskolebestyrelser 

Rengøring og vedligeholdelse af friskolen blandt forældrene 

pædagogisk personale 

Friskolen får overrakt et gavekort på 15.000 kr. til varekøb i Dagli Brugsen ved generalforsamlingen i 

morgen aften. Desuden vil bestyrelsen oplyse, at OK-aftalen fra og med den 01.06.2016 overgår fra 

Der er p.t. 44 børn tilmeldt friskolen, Carina sender Pernille fordelingen på årgange, hvorefter 

Pernille vil opdatere hjemmesiden. 

har i år tilbudt Friskolen 45 billetter til Lego Land. Billetterne 

den 30.06.2016, hvorfor vi takker nej i år, men ja tak til næste år. 

Friskole og Børnehus, Vrå - kl. 17.00-20.00 

: Bestyrelsesmedlemmer 2016” 

Kurset er både for dig, der har erfaring og til nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Friskoleforening opfordrer til, at den samlede bestyrelse deltager. 

http://www.friskoler.dk/da/kurser/intro-bestyrelse/  

Friskolernes Hus, Båring, Middelfart - kl. 10.00-19.00 

til helt nye friskoler, og det anbefales at I deltager et par stykker fra både 

 

http://www.friskoler.dk/da/kurser/helt-nye-skoler/  

kr. til varekøb i Dagli Brugsen ved generalforsamlingen i 

aftalen fra og med den 01.06.2016 overgår fra 

på årgange, hvorefter 

 skal dog indløses inden 

erfaring og til nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. Dansk 

til helt nye friskoler, og det anbefales at I deltager et par stykker fra både 
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Meld tilbage til Mia på mail inden den 04.05.2016 kl. 12.00, hvis du har mulighed for at deltage på 

et eller begge af ovenstående kurser. 

 

3. Carina og Kristian har i dag har møde med revisoren ang. Børnehusets og Friskolens økonomi og 

budget. Budgettet er gennemgået og rettet til, og der er stadig ”sorte tal” på bundlinjen. 

  

I 2016 budgetteres der med 20 børnehavebørn og 4 vuggestuebørn. 

I 2017 budgetteres der med 25 børnehavebørn og 5 vuggestuebørn. 

Indtil videre regner vi med en normering på 8 børn pr. voksen i børnehaven og 4 børn pr. voksen i 

vuggestuen. 

 

Mia har ansættelseskontrakter klar til lærer og skoleleder.   

 

0,7 stilling til skolen er ikke besat endnu – kan evt. bruges til en pædagog til SFO. 

 

200.00 kr. sat af til skolesekretær sv.t. ca. 20 timer, kan vi finde en kandidat, som kan deles med en 

anden friskole. Ca. 50.000 kr. sat af til pedelfunktion, sættes i bero indtil videre. 

 

4. Forslag om rul blandt forældrene ift. ugentlig rengøringdag i weekenderne. Der er 26 forældrepar i 

skoledelen – hvordan kan de fordeles på hold? 

Forslag om fælles hovedrengøringsdag 2-3 gange om året med deltagelse af alle forældrepar.  

 

Troels fortæller, at man på Hobro Friskole har delt alle elever op i hold på tværs af alder, som alle 

deles om den daglige lette rengøring efter endt skoledag, dette under supervision af lærer. 

 

Vi tager dette emne op igen ved næste bestyrelsesmøde.  

 

5. Borgerlån:  114.000 kr. 

Borgergaver: 51.500 kr. 

I alt: 165.500 kr. 

 

6. Interessen for at søge de pædagogiske stillinger har været stor. 

 

Der udvælges kandidater, til daginstitutionslederstillingen. De inviteres til ansættelsessamtale den 

02.05.2016. Der afholdes ansættelsessamtale for det øvrige pædagogiske personale den 

11.05.2016.   

 

7. Byfest i Overlade, skal vi lave noget?  

Pernille og Mia stiller op i teltet lørdag formiddag kl. 09.00, hvor de vil forsøge at få flere til at 

udstede borgerlån/borgergaver.  

 

Troels fortæller, at Hobro Friskole tager på lejrskole på ”Over Koen” ved Illeris til september, måske 

børnene fra Overlade Friskole kunne komme på besøg og evt. overnatte i telte. Det ville være en 



3 

god måde at ryste børn og lærer sammen, samtidig med at de lærer andre friskolebørn og kulturen 

at kende.  

 

Troels, et par bestyrelsesmedlemmer og de fire lærer tager snart rundt og besøger Hobro Friskole 

og Gudenådalens Friskole, så de nye lærer kan få inspiration og en introduktion til friskoleverden.  

 

Kristian og Lars skal interviews til Midtfjord Radio om Overlade Friskole.  

 

8. Næste møde er torsdag den 12.05.2016 kl. 19.00 hos Lars Pedersen, Bjørsholmvej 100, Overlade, 

9670 Løgstør 


