
 

Referat fra bestyrelsesmøde 

Tilstede: 

Carina, Kim, Pernille, Lars, Troels, Mia, Thomas, Jan, Nis

 

Fraværende: 

Sussi 

 

Dagsorden: 

1. Siden sidst 

2. Møde med Klim Sparekasse 

3. Børnehave/vuggestue - forberedelse af ansøgning

4. Møde med VHK omkring grund/bygninger

5. Planlægningsmøde – personale torsdag den 02.06

6. Pædagogisk personale 

7. Bredbånd  

8. Status - hvad mangler vi? 

9. Evt. 

10. Næste møde 

 

1. Referat fra sidste møde godkendt. 

Dagsorden er godkendt. 

 

2. Kristian, Carina, Mia samt revisor Tom har haft et m

friskolens bankforbindelse.  

 

3. Sussi arbejder videre med at gøre ansøgning færdig 

onsdag. 

 

4. Møde onsdag den 25.052016 

 

5. 1. møde med personalet i skoledelen

personalet skal lave foreløbig planlægning af dagligdag og struktur, afklaring af praktiske ting

planlægning af næste skoleår 

 

6. Der er indtil videre ansat følgende p

• 1 pædagog til indskoling

• 1 pædagog til SFO 

• 2 pædagoger til børnehave/vuggestue

• 1 pædagogisk assistent

• 1 pædagogmedhjælper

 

7. Der er lige nu en 100/100 MB

det vil være bedre med 100/100 ift. 40/40, samt hvad der

 

bestyrelsesmøde den 24.05.2016 

Mia, Thomas, Jan, Nis, Jesper 

forberedelse af ansøgning 

Møde med VHK omkring grund/bygninger 

personale torsdag den 02.06.2016 

godkendt.  

Kristian, Carina, Mia samt revisor Tom har haft et møde med Klim Sparekasse

arbejder videre med at gøre ansøgning færdig - skal lige have afklaret

 med VHK kl. 15.00 - vi har modtaget købsforslag. 

øde med personalet i skoledelen den 02.06.2016 kl. 16.30 på Overlade Skole

oreløbig planlægning af dagligdag og struktur, afklaring af praktiske ting

 m.m.  

Der er indtil videre ansat følgende pædagogisk personale: 

1 pædagog til indskoling 

til børnehave/vuggestue 

1 pædagogisk assistent til børnehave/vuggestue 

edhjælper til børnehave/vuggestue 

MB-løsning på skolen. Thomas tager kontakt til Tommy og får svar på, om 

100/100 ift. 40/40, samt hvad der ellers skal tages højde for. 

Sparekasse, som gerne vil være 

afklaret det sidste med Troels 

vi har modtaget købsforslag.  

den 02.06.2016 kl. 16.30 på Overlade Skole. Troels og 

oreløbig planlægning af dagligdag og struktur, afklaring af praktiske ting, 

. Thomas tager kontakt til Tommy og får svar på, om 

ellers skal tages højde for.  
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8. Status - hvad mangler vi? 

• Runde på skolen onsdag den 08.06.2016 kl. 19.00 ift. hvad skal vi have gjort inden 

skolestart? Udarbejdelse af ”ønskeseddel” til udbedringer og plan for reparationer m.m. 

• Rengøringsplan fremlægges ved næste bestyrelsesmøde. 

• Tilbud på forsikringer. Nis indhenter tilbud fra forskellige leverandører.  Punktet tages med 

på næste bestyrelsesmøde. 

• Planlægning af 1. Skoledag og planlægning af velkomst. Punktet tages med på næste 

bestyrelsesmøde.  

• Ringetider ift. busruter. 544’eren nedlægges. Kun 111’eren kører næste år. Carina laver mail 

til de berørte forældre med obs vedr. busruter til næste skoleår. Enighed om skolestart kl. 

08.15 ift. rute 111. 

• Troels ønsker fælles møde med alle nyansatte i både friskole og børnehus + repræsentanter 

fra bestyrelsen, mere om dette senere.  

 

9. Evt. 

• 1 barn mere til børnehaven siden sidst. 

• Status på indsamling: 

o 192.000 kr. i borgerlån 

o 80.700 kr. i borgergaver 

o I alt indsamlet 272.000 kr. 

• Lars og Jesper har været på rundtur i byen ift. borgerlån og gaver. 

• Flexjob - Mia afventer svar fra Kaja fra VHK. 

• Godkendelse af køkken - skal vi som ny virksomhed ansøge igen? Jesper tager kontakt til 

Fødevarestyrelsen og hører ad.  

• Godkendelse af legepladsredskaber, skal der søges igen? Vi skal have kopi af godkendelse 

fra skolen/Myren,Troels tager dette spørgsmål med ved mødet med Brian.  

• Torsdag den 16.06.2016 har Lars fået taletid ved Pensionistforeningen ift. at finde nogle 

frivillige til vedligeholdelse af udenomsarealerne.  

 

10. Næste møde tirsdag den 14.06.2016 kl. 19.00hos Jesper Gautesen, Bjørnsholmvej 203, Overlade, 

9670 Løgstør.  


