
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 16.11.2017 

Tilstede fra bestyrelse: 

Troels, Lone, Pernille, Nis, Mia, Lars, Thomas, Tommy og Carina 

 

Fraværende fra bestyrelsen: 

Anne og Lene 

 

Dagsorden: 

1. Dagens sang 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

3. Troels punkt 

4. Lones punkt 

5. Skolens PC-politik 

6. Børnehusets sukkerpolitik 

7. Orientering om takststigning i Vesthimmerlands Kommune ift. vuggestuepladser (læs mere her: 

http://www.lokaltindblik.dk/lokalnyheder/nye-priser-for-pasning-af-0-2-aarige.aspx)  

8. Personale-/bestyrelsesaften, opfølgning fra sidste møde 

9. Intro-aften for kommende børnehaveklasse-forældre 

10. Præsentation af friskolens folder (se vedhæftede pdf) 

11. Evt. 

12. Næste møde  

 

1. ”En sømand har sin enegang” af Johannes V. Jensen. 

2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt.  

3. Orientering ved Troels: 

• Friskolen har abonnement på magasinet ”Friskolen”, 50 stk. i alt. De første 20 eksemplarer 

er gratis, de resterende 30 eksemplarer betaler vi for (ca. 6.000 kr. om året). Magasinet 

udkommer i en gratis online version, både via hjemmesiden: 

https://www.friskoler.dk/magasinet-friskolen/ og via app. Enighed om, at hvis man 

fremover ønsker man fremover magasinet tilsendt, skal det meldes til Troels, ellers bliver 

evt. abonnementer afbestilt. Notits om dette i næste fredagsbrev. Personalet modtager 

stadig magasinet i papirudgave. 

• Troels har modtaget tilbud om en hjertestarter og kursus i hjerte- og lungeredning. Nej tak 

til hjertestarter på friskolen. Troels vil hører Willis ift. kursus i førstehjælp til personalet. På 

næste møde stillingtagen til, om personalet skal have jævnlige kurser, fx hver andet år. 

• Dialogmøde på Overlade Friskole den 07.12.2017 kl. 17:00-20:00. Troels tilmelder personale 

og de fra bestyrelse, som tilkendegiver ønske om at deltage. Pedelgruppen sørger for at 

sætter stole og borde op. 

http://www.lokaltindblik.dk/lokalnyheder/nye-priser-for-pasning-af-0-2-aarige.aspx
https://www.friskoler.dk/magasinet-friskolen/
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• Inspirationsdag for personalet fra De Himmerlandske Friskoler afholdes på Overlade Friskole 

den 25.01.2018, kan bestyrelsen og pensionistgruppen hjælpe til? Endelig tilkendegivelse 

om hjælp til bestyrelsesmødet den 16.01.2018.  

• Friskoleforeningens årsmøde i weekenden uge 18 i 2018, personale og bestyrelse indbydes 

til at deltage. 

• Ane-Louise er flyttet til Barcelona og skal derfor ansættes for at kunne fortsætte sin 

virksomhed, da hun skal kunne dokumentere, at hun har en indkomst.  

• Der er indkøbt rumdelere til Lillegruppen og nye kasser til alle børn. Alle rumdelere kommer 

ind på skolens gang, og der kommer flere knager op i vindfanget. Ekstra tørreskab haves, det 

sættes op på forsøgsbasis.  

• Tavshedserklæring underskrives næste gang (printerproblemer).  

• Gennemgang af økonomi ved Troels. Troels tager kontakt til friskoleforeningen og revisor, 

tages op igen på næste møde.  

4. Orientering ved Lone: 

• Børnehuset har nu 2 høns, en hane og en kanin. Dyrene fodres rigtig godt fredag og kan 

derfor klare sig weekenden over. Kaninen er vant til at være alene i weekenden.  

• En henvendelse på klippekort indtil videre.  

• P.t. 15 børn i børnehaven, 8 børn i vuggestuen og 18 børn i SFO.   

5. Det forventes ikke, at man benytter/medbringer egne computere, skolen stiller altid en til rådighed. 

Forslag til politik udarbejdes af Troels.  

6. Der er ikke noget sukkerforbud, men derimod bruges princippet ”sund fornuft”. Skal ikke hedde 

sukkerpolitik, men kostpolitik. 

Personalet sætter tanker på skrift, og det fremlægges for bestyrelsen næste gang.  

Lone indkalder til info-fyraftensmøde med medlemmer af forældrerådet i børnehuset og orienterer 

dem om ovennævnte.  

7. Vi følger med ift. takststigninger. Det nævnes i fredagsbrevet.  

8. Den 9. marts 2018.  

9. Birthe, Troels og Lone taler sammen om, hvordan og hvornår det skal fejres/markeres? Opsamling 

på næste møde.  

10. Mia, Troels, Pernille, Carina retter til, samles om dette en eftermiddag.  

11. Punkter til evt.: 

• Tommy retter friskolens officielle mail til.  

• Lene har meldt sig som AMR-repræsentant, hun skal på kursus til marts. Lene, Lone og 

Troels laver APV inden jul.  

• Reception den 24.11.2017 kl. 15:00. Troels udarbejder en tekst, og Pernille sætter den op. 

Mia sender indbydelser ud. Lars snakker med de andre foreningen om at gå sammen i en 

fælles gave. Tommy, Nis, Carina og Lars sørger for kager, Mia bager boller. Lars sørger for 

borddækning og kaffe.  

12. Næste møde er mandag den 11.12.2017 kl. 18:00. Bestyrelsen afholder her julefrokost, og Nis 

sørger for mad. 

 

 


