
       OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS  
       TRIVSEL & TRYGHED I LED & LÆRING 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 13.06.2018  

Tilstede fra bestyrelse: 

Else, Lene, Thomas, Tommy, Anne, Nis, Carina, Pernille, Lars, Troels og Claus. 

 

Fraværende fra bestyrelsen: 

Lone. 

 

Dagsorden: 

1. Dagens sang 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

4. Kort opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde 

4.1. Opfølgning på forsikringstilbud v/Else 

4.2. Opfølgning på oprettelse af konto i Jutlander Bank v/Troels  

4.3. Opfølgning på roll up’s v/Carina 

4.4. Opfølgning på kamera ved ”Krattet” v/Lars 

5. Meddelelser fra 

1.1. Formand 

1.2. Skoleleder 

1.3. Afdelingsleder 

1.4. Forældrerepræsentant 

1.5. Medarbejderrepræsentant 

6. Plan over, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er til rådighed i sommerferien. 

7. Værdigrundlag for Overlade Friskole (udsat fra sidste møde) 

8. Leje af festsalen (udsat fra sidste møde) 

9. Rengøringsplan for næste skoleår (opfølgning fra sidste møde) 

10. Nyt fra bygge- og renoveringsudvalget (udsat fra sidste møde) 

11. Forslag til næste skoleårs møderække for bestyrelsen 

12. Udsmykning af fællessalen 

13. Sponsoraftale med IK Vest 

14. Kontaktperson til OK 

15. Evt. 

16. Næste møde  
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1. ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande” af Erik Bertelsen.  

2. Godkendt. 

3. Godkendt 

4. Opfølgning fra sidst: 

4.1. Else har indhentet 4 tilbud fra hhv. Mølholm, Tryg, Topdanmark og Falck. Dyrest er Falck, billigst er 

Mølholm. Tilbuddet fra Mølholm vælges. Troes undersøger tilbuddet med Mia og revisor ift. 

fordele og ulemper.  

4.2. Det kan ikke svare sig økonomisk at oprette en ny konto. Mulighed for evt. at låne 

Støtteforeningens konto i form af oprettelse af et anfordringslån. Carina følger op på dette ift. 

Støtteforeningen.  

4.3. Carina har forespurgt på trykning af roll up’s hos Skiltefabrikken. Ift. udformning af design får 

Pernille opgaven. Desuden skal der laves et 2 x 3 meter banner, som skal sætte op på plænen ved 

p-pladsen.  

4.4. Ingen af kameraerne virker. Kim indhenter tilbud ift. reparation/opgradering af det eksisterende.  

4.5. Som en kommentar tilføjer Troels, at friskolens område p.t. benyttes af en gruppe unge uden 

tilknytning til skolen. Der er taget kontakt til SSP i kommunen.  

5. Meddelelser: 

5.1. Intet nyt. 

5.2. Henvendelse fra FSL ift. genforhandling af lærernes løn. Forslag om en FTR for de Himmerlandske 

Friskoler. Troels tager forslaget med i ledergruppen.  

Der starter en ny pige i 1. klasse (lillegruppen) til næste år.  

5.3. Udgår grundet Lones fravær. 

5.4. Børnehuset afholder sommerfest torsdag den 14.06.2018. 

5.5. Nye børn til børnehuset: 

• Carl starter i vuggestuen den 01.07.2018 

• Eric starter i vuggestuen den 01.08.2018 

• Alfred går ned i tid, da hans mor går hjemme på barsel 

• Yderligere to børn starter måske den 01.09.2018 

Annita er ansat som barselsvikar for Lone, hun starter den 01.08.2018. 

Fremover serveres der kun boller ifm. mellemmåltiderne. 

Lene har fået tilsendt materiale/retningslinjer ift. pædagogisk tilsyn af Lone. 

Ift. egenkontrol af legepladsens udstyr, forslag om Claus evt. vil varetage denne opgave. 

Kun Lene har hygiejnebevis i Børnehuset. Troels tager kontakt til Friskoleforeningen ift. regler for 

egenkontrol.  

Forslag fra Else, Marie-Louise og Tommy om at oprette en ”babykub” i Overlade. Kunne foregå i 

foreningslokalerne. Har kørt tidligere med stor succes. Der arbejdes videre med ideen.  

6. Punktet slettes fra årshjulet. Troels er selvfølgelig til rådighed. 

7. Enkelte smårettelser, men ellers godkendt. 

8. Carina og Lars fremviser udkast til en lejekontrakt. Leje af festsalen får sit eget punkt på hjemmesiden, 

når Carina og Lars har den endelige lejekontrakt klar. 
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9. De nye hold samt rengøringsplan godkendes.  

Til næste skoleår er der ikke længere afsat tid til hovedrengøring i uge 26, da det er svært at samle 

forældre til dette. I stedet oprettes der et rul, så alle lokaler får en ekstra grundig rengøring mindst x 2 

årligt ifm. den ugentlige forældrerengøring.   

Det skal tilføjes i børnehusets pjece, at børnehusets forældre deltager på lige fod i rengøringen 

sammen med friskolens forældre. Personalet skal desuden informere mere uddybende om dette ved 

forældresamtaler.  

10. Bygge- og renoveringsudvalget har gennemgået friskolen og børnehusets bygninger og kommer med 

følgende punkter til forbedring: 

• Taget på skolen (1.200 m2) 

• Taget på fløj af børnehuset (140 plader) 

• Taget på garagen 

• Taget på den lille garage 

• Fuger omkring vinduer 

• Fuger mellem bygningselementer 

• Udvendig belysning, styring? 

• Lamper/armaturer, skift til LED 

• ABA 

• Eftersyn af brandmateriel 

• Isolering af skoledelen (350 mm) 

• Isolering af børnehuset (250 mm) 

• Isolering af fællessalen? 

• Hvis der skal sove børn i garagen, skal der være ABA, ellers er det ikke lovligt 

Thomas indhenter tilbud på de forskellige opgaver hos forskellige firmaer.  

Der skal udarbejdes en prioriteret arbejdsplan ift. udbedring.  

11. Godkendt, de nye datoerne er: 

• Mandag den 20.08.2018  

• Tirsdag den 18.09.2018 

• Onsdag den 17.10.2018  

• Torsdag den 15.11.2018  

• Mandag den 10.12.2018 - Julefrokost 

• Tirsdag den 08.01.2019  

• Onsdag den 06.02.2019 

• Torsdag den 07.03.2019  

• Tirsdag den 30.04.2019 - Generalforsamling 

• Mandag den 06.05.2019 - Konstituering af den nye bestyrelse 

• Onsdag den 04.06.2019 - Sejltur med Troels båd og spisning 

12. Byfestudvalget påtænker at donerer noget af dette års overskud til udsmykning af friskolens fællessal. 

Forslag om at få Mogens ”Livsnyder” Lynge til Overlade for at tage billeder. Desuden forslag om at tage 

kontakt til Medieskolen i Viborg. Deres elever laver hvert år et afgangsprojekt, hvor de tager ud til en 

landsby for at lave billedserier. Tommy tager kontakt til Medieskolen.  

13. Vi forlænger sponsoratet til IK Vest.  

14. Tommy er fremover ny kontaktperson til OK. Pernille giver Mia besked.  
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15. Evaluering på åbent hus. Det havde ikke den store tiltrækningskraft trods forsøg med annoncering i 

lokale medier. Vi forsøger næste gang med Friskoleforeningens ”Åben skole”, som altid afholdes den 

første torsdag i november, i år altså den 02.11.2018.  

16. Næste møde er mandag den 20.08.2018 kl. 19:00 

 

 

 

 


