
       OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS  
       TRIVSEL & TRYGHED I LED & LÆRING 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 18.09.2018   

Tilstede fra bestyrelse: 

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

 

Fraværende fra bestyrelsen: 

Else, Anne og Holger 

 

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 ”lån” af Støtteforeningens konto v/Carina 

4.2. Opfølgning på banner v/Tommy 

4.3. Opfølgning på udsmykning af fællessalen v/Tommy 

4.4. Opfølgning på reparation af tag v/Thomas 

5. Meddelelser fra 

5.1. Formand 

5.2. Skoleleder 

5.3. Afdelingsleder 

5.4. Forældrerepræsentant 

5.5. Medarbejderrepræsentant 

6. Status efter 5. september 

7. Videoovervågning af personalet i skoletiden 

8. Transport af elever til og fra Strandby 

9. Udlejning af fællessalen 

10. Skolefotografering  

11. Åben skole den 1. november 

12. Opfølgning på arbejdslørdag 

13. ”Fremtidige investeringer”   

14. Evt. 

15. Næste møde  
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1. ”Æbler lyser rødt” af Kirsten og Finn Jørgensen. 

2. Godkendt, men der tilføjes et nyt pkt. 12: ”Opfølgning på arbejdsdag”. 

3. Godkendt.  

4. Kort opfølgning: 

4.1. Carina har ikke hørt noget fra Støtteforeningen endnu, de lovede at vende tilbage. Tages op igen 

på næste møde. 

4.2. Tommy har talt med Skiltefabrikken, og Tommy kommer med et oplæg til Skiltefabrikken. Tages op 

igen på næste møde.  

4.3. Tommy har haft kontakt til Medieskolen i Viborg, de var ikke interesserede. Vi arbejder videre med 

ideen om Morgen ”Livsnyder” Lynge, Nis tager kontakt til ham.  

4.4. Thomas har modtaget yderligere to tilbud, et fra Lund & Staun og et fra CBS. Desuden har vi i 

forvejen et tilbud fra SOBO.  Vi vælger SOBO, og Thomas tager kontakt og får en aftale ift. 

nedtagning af plader og bortskafning af disse.  

Kunne man evt. lave et arrangement for at rejse penge til projektet. Pernille tager kontakt til 

Dennis Jakobsen ift. at søge Danske Bank Fonden. Evt. cykelsponsorløb. Pernille og Nis sender en 

ansøgning til Overlade VVS om skift af tagrender på fællessalen/bibliotek ifm. skift af tag.  

5. Meddelelser: 

5.1. Information om Vesthimmerlands Naturfriskole i Strandby, som lukker.  

Overlade Friskole har fået to elever, to er gået til Haubro Friskole, to er gået til Vilsted Friskole og 

10 er gået til Farsø Skole.  

Den 26.09.2019 er Troels og Nis inviteret til Strandby til informationsaften i Strandby.  

Overlade Friskole har fået en ”bus”, en Peugeot med 7 sæder. Denne er sponsoreret af Peugeot i 

Aars mod reklameplads på bussen. Skiltefabrikken sørger for friskolens logo på bussen, dette mod 

reklameplads på bussen.  

Vi mangler en chauffør til at køre elever morgen og eftermiddag. Kunne en stilling deles mellem 2-

3 personer, der ville nøjes med 2-3 timer dagligt. Tommy laver et opslag ift. ”jobannonce”.   

5.2. Korrespondance med Undervisningsministeriet ift. protokol ift. regnskabsaflæggelse m.m.  

Anne-Louise har lavet et udkast til vores forretningsgang. Denne skal rettes til, så følgende 

præciserer:  

- løngodkendelse ift. sekretær 

- nærmere specificering af ”beløb” 

Troels sender mail rundt til bestyrelsen, når udkastet er klar, så alle kan komme forbi Troels kontor 

til godkendelse.  

Tommy spørg til lydmåling, Troels afventer videre fra Holger, som p.t. desværre er syg.  

5.3. Der starter en ny pige i vuggestuen pr. den 01.12.2018.  

P.t. er der: 

-  9 børn i vuggestue, men 2 børn rykker lige straks i børnehave 

-  15 i børnehave (snart 17) 

-  11 i SFO 

Helle og Mette har været på sprogkursus. Lene overtager sproggruppen i børnehaven.  

Ida, som var indkaldt til jobsamtale, har været vikar x 2, vil gerne være fast vikar.  

Der er vand i kælderen i børnehuset, Nick har lokaliseret hvor det kommer fra.  

5.4. Der afholdes forældremøde den 26.09.2018 i børnehuset, bl.a. med skuespil omkring bekæmpelse 

af lus. Der skal afholdes valg til forældrerådet samme aften, alle medlemmer er på valg. 

Troels har udarbejdet en forretningsgang ift. forældrerådet, denne godkendes på deres næste 

møde.  
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5.5. Udgår, da Holger er syg.  

6. Friskolen har indrapporteret 49 elever, men vi er p.t. kun 48 elever, da Elias holdt et par dage efter den 

5. september. Dvs. 2 elever mere end sidste år.  

Vi har 1 SPS-elev (specialpædagogisk støtte), som vi får ekstra tilskud til.  

7. Videoovervågning er kun opsat og skal kun benyttes ift. sikkerhed.  

Videoovervågningen er ikke aktiv i åbningstiden.  

Videoovervågningen gennemses kun ved evt. behov.  

Nis tager kontakt til Kim ift. opsætning af overvågningsperioder.  

8. Se pkt. 5.1. 

9. Ift. hvor mange der må være i salen, må der p.t. kun være 50 personer, da der kun er én nødudgang. 

Døren i foldevæggen kan godt betragtes som en nødudgang, men så må den ikke låses. Man må godt 

lave vridere indvendig på foldedøren med en kapsel, som i tilfælde af brand kan slås i stykker. Døren 

ved krattet kan bruges som nødudgang.  

Der er regler for bordopsætning, Carina undersøger nærmere.   

Der skal være skiltet med tydelig markering af nødudgange.  

Pedelklubben må/kan montere vrider og kapsel.  

Claus tager kontakt til Ole Worm ift. tjek af slukningsudstyr på skolen.  

10. Enighed om at det skulle være hvert 2. år, hvorfor næste skolefotografering bliver i 2019.  

11. Vi prøver det af i år. Storegruppen kan evt. lave noget ifm. denne dag.  

Repræsentanter fra bestyrelsen deltager, som praktiske hjælpere.  

Pernille laver reklame på hjemmeside, Facebook m.m.  

12. Rigtig god arbejdsdag, mange deltagere, også mange nye forældre deltog.  

Ift. de nye forældre, kan vi blive bedre til at få dem med i fællesskabet og byde dem velkommen.  

Der laves en ordning, hvor bestyrelsen på skift tager kontakt til nye forældre og byder dem velkomne, 

svarer på evt. spørgsmål og sætter dem ind i tingene. Gerne et medlem med børn i samme 

gruppe/alder. Troels udpeger medlem fra gang til gang. 

Ønske om oprydning på hjemmeside, gerne flere billeder og mere overskueligt. Tages op igen til 

foråret.  

13. Forslag: 

- Projekt ved enden af hallen med lille landsby af legehuse, en tarzan bane, måske i flere 

niveauer. 

- Asfaltdelen foran garagen lagt til vuggestuens område, gerne med græs i stedet for 

asfalt.  

- PC’ere og projektorer til skolen.  

- Yderligere renovering af tag på resten af skole og børnehus. 

- Støjdæmpning af den store gang og fællesrummet i børnehaven. 

- Lampe ved udsugning i børnehusets gang. 

- Frisk luft i mellemgangen/ventilation.  

- Gummifuger omkring vinduer generelt. 

- Den store gang, bedre belysning. Generelt bedre belysning over alt. Måske 

ovenlysvinduer i den store gang.  

- Maling af klasseværelser og gangarealer og børnehus.  

- Kloak.  

- Nye reoler, borde og stole i børnehusets fællesrum.  

- Opgradering af fysik/kemi-lokale til mere end 6. klassetrin.  

Punkt til næste bestyrelsesmøde: PC’ere til skolen.  
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14. Evt.:  

14.1. Der er lavet et hul i hækken fra en nabo til Krattet, som nu bruger Krattet til have- og 

kaninaffald, desuden plantes kartofler. Troels tager kontakt til Per Back Laursen ift. den gamle 

aftale.  

14.2. Claus mangler en nøgle og en kodebrik, Tommy skal have en ny nøgle.   

15. Næste møde er onsdag den 09.10.2018 kl. 19:00, Lars skal have kage med.   

 


