
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 14.02.2018 

Tilstede fra bestyrelse: 

Troels, Pernille, Lene, Lars, Thomas, Tommy og Nis 

 

Fraværende fra bestyrelsen: 

Carina, Mia, Anne og Lone 

 

Dagsorden: 

1. Dagens sang 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

3. Troels punkt 

4. Lones punkt 

5. Nyt fra personalerepræsentanten 

6. Det reviderede budget for 2018 fremlægges for bestyrelsen af Carina 

7. Forretningsorden (se vedhæftede bilag til dagsordenen) 

8. Evt. 

9. Næste møde  

 

1. ”Det er hvidt herude” af St. St. Blicher 

2. Godkendt. 

3. Orientering ved Troels: 

• Til næste skoleår udvides klassetrinene med en storgruppe.  

Klassefordelingen bliver: 

o Lillegruppen (0., 1. og 2. klasse)  

o Lillemellem (3. og 4. klasse) 

o Storemellem (5. og 6. klasse) 

o Storegruppen (7. og 8. klasse)  

Lærergruppen er allerede nu i gang med at planlægge elevfordeling og klasselærerroller 

m.m. Der forventes ca. 49 elever til næste år.  

• Natasja starter den 5. marts i storemellem. 

• Der blev afholdt personalemøde den 18.01.2018 med gennemgang af APV, et af punkterne 

her var støj. I børnehuset er fællesrummet et problem, og på skolen er det den store gang 

og indskolingens lokaler. Desuden har flere fra personalet angivet stress på arbejdspladsen. 

Der afholdes MUS-samtaler til foråret, og man vil her identificere ”stress” nærmere.  

• Kort orientering om den afholdte ”Inspirationsdag”. 

• Decentral løn skal forhandles igen til sommer. De Himmerlandske Friskoler har lavet en 

fælles udregning ift. gennemsnittet på decentral løn. Overlade Friskole ligger p.t. under 

gennemsnittet. 
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• Man har gennemført en UMV (undervisningsmiljøvurdering) blandt eleverne, toiletterne var 

et punkt. Der er nu oprettet et ”toiletpoliti”, et blandt flere tiltag i.  

• Troels har haft et kig på børnehuset ift. ansættelser, normeringer m.m. Vi er lidt i 

underkanten ift. den landsgennemsnitlige normering: Hvad er bestyrelsens holdning? Tages 

op igen på et bestyrelsesmøde til foråret (marts eller april).  

• Personale- og bestyrelsesdag den 09.03.2018 kl. 16:00-? 

Troels ønsker, at bestyrelsen (Mia og/eller Carina) holder et lille oplæg om opstartstankerne 

og værdigrundlaget, som initiativgruppen havde ifm. oprettelsen af friskolen. Herefter en 

fælles snak om dette, følger vi det, eller skal det laves om? 

4. Orientering ved Tommy: 

• Forældrerådet i børnehuset er utilfredshed med sommerferielukning i 3 uger. Der er 

undersøgt mulighed for fælles feriepasning med Vilsted Friskole og deres børnehuse, men 

det er desværre ikke en mulighed. Lene vil tage op på næste personalemøde, hvad 

holdningen/ønsker er i personalegruppen ift. ferieafholdelse, kunne man evt. få det til at 

hænge sammen, så børnehuset kun var ferielukket i uge 29 og 30? Troels og Lone vil se på, 

hvad en sådan løsning evt. vil koster personalemæssigt og økonomisk. Besluttes endeligt af 

bestyrelsen på næstkommende bestyrelsesmøde.  

Orientering ved Lene: 

• Spørgsmål vedr. godkendelse af sukkerpolitik, personalet har OK fra bestyrelsen.  

5. Ønske om en sundhedsforsikring og/eller sundhedsordning. Troels undersøger muligheden for 

begge dele ved Willis.  

6. Fremlæggelse af budget ved Troels. 

7. Forslag til forretningsorden gennemgås, og bestyrelsen har ønske om følgende rettelser:  

• Punkt 1 ønskes tilrettet, så det er formanden, der indkalder til første møde senest 4 uger 

efter generalforsamlingen.  

• Troels synes det er uklart, hvornår bestyrelsen skal konstituere sig efter 

generalforsamlingen, hvorfor ønske om en mere tydelig præcisering. Generalforsamlingen 

afholdes i april, hvorfor bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde i maj. 

• Punkt 6 ønskes tilrettet med endnu et dagsordenpunkt: ”Kort opfølgning af punkter fra 

sidste bestyrelsesmøde”   

• Ønske om et punkt 12A med teksten: ”Kassereren fremlægger en retvisende saldobalance 

hvert kvartal for bestyrelsen”.  

Forretningsordenen rettes til og tages op igen på næste bestyrelsesmøde til endelig godkendelse.  

8. Punkt ved Thomas: 

Forslag om at nedsætte et bygningsrenoveringsudvalg, bl.a. ift. renovering af tag, og gerne med 

deltagelse fra andre forældre. Thomas er tovholder på udvalget. Thomas og Nis arbejder videre på 

at få nogle forældre med i udvalget. Opsamling på næste bestyrelsesmøde ift. hvor langt de er 

kommet.  

9. Den 15. marts 2018 kl. 19:00, Carina skal have kage med.  

 


