
       OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS  
       TRIVSEL & TRYGHED I LED & LÆRING 

Referat fra bestyrelsesmøde den 15.11.2018   

Tilstede fra bestyrelse: 

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

 

Fraværende fra bestyrelsen: 

Else, Claus, Nis, Carina, og Anne 

 

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 erhvervsabonnement til MobilePay v/Carina 

4.2. Opfølgning på folder til skolekredsen v/Pernille  

5. Meddelelser fra 

5.1. Formand 

5.2. Skoleleder 

5.3. Afdelingsleder 

5.4. Forældrerepræsentant 

5.5. Medarbejderrepræsentant 

6. Budgetkontrol v/Carina 

7. Bus, herunder status over den første tid og ny bus? 

8. Støjelimineringsplader v/Holger 

9. PC’er til skolen 
10. Tilmelding til Friskolernes årsmøde 
11. Fordeling af nye vagter ifm. OK-dage i Dagli’ Brugsen 

• Lørdag den 29.12.2018 kl. 10:00-14:00 

• Lørdag den 16.02.2019 kl. 10:00-14:00 

• Søndag den 28.04.2019 kl. 10:00-14:00 

• Lørdag den 22.06.2019 kl. 10:00-14:00 
12. Ændring af dato for bestyrelsesmødet den 07.03.2019 
13. ”Fremtidige investeringer” 

14. Julefrokost den 10.12.2018 

15. Evt. 

16. Næste møde  
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1. ”Sang i det grønne” af N.F.S. Grundtvig. 

2. Godkendt. 

3. Godkendt. 

4. Kort opfølgning: 

4.1. Carina har undersøgt mulighederne og kommer forbi Troels og får det sat op, gerne inden 

julemarkedet den 29.11.2018. 

4.2. Godkendt.  

5. Meddelelser fra: 

5.1. Formand: 

5.1.1. Udgår. 

5.2. Skoleleder:  

5.2.1. Elevrådet har fremsat ønske om mulighed for skolemælk. Ifølge Arla skal der være tilslutning 

til dette fra mellem 20-25 elever, kun 8 har ytret ønsker. Troels spørg Dagli’ Brugsen, om de 

evt. kan levere skolemælk i mindre omfang.  

5.2.2. Forslag om at indskrivning af børn til friskolen fremover kunne ske ifm. Støtteforeningens 

julemarked? 

5.2.3. Kontakt til Vilsted Søgård, som laver tre nye bænke til fællessalen. Troels vil høre, om de evt. 

vil bygge et legehus også.  

5.3. Afdelingsleder: 

5.3.1. Orientering om ny SFO-struktur. Grundet svingende tilslutning til SFO’en og ønske fra 

personalet om mere sparring, ændres SFO’en til at blive en mere intrigeret del af børnehuset, 

hvor børnehusets personaler også deles om opgaven ift. SFO-børnene. Claus, Lene og Mette 

deles sammen med Lene om opgaven i løbet af ugen. Starter fra og med på mandag den 

19.11.2018. 

5.3.2. Judys forløb i børnehuset forlænges med yderligere 13 uger.  

5.3.3. Der afholdes i morgen pædagogisk dag for børnehusets personale. Der skal bl.a. laves nye 

læreplaner.  

5.3.4. Orientering om ”Søbyerne Vilsted – Overlade -Ranum”. Man kan på deres hjemmeside gøre 

reklame for alle relevante aktiviteter, der måtte foregå i lokalområdet. Lene er tovholder på 

dette.   

5.3.5. Børnetallet er fortsat det samme:  

• 9 i vuggestuen 

• 17 i børnehaven 

• 10 i Sfo’en + 2 klippekort.  

Den 01.12.2018 starter en ny pige og den 01.01.2019 en ny dreng i børnehuset.  

5.3.6. Den 03.12.2018 starter en ny praktikant i børnehuset, hun hedder Helene og skal være hos 

os i 13 uger med 37 timer om ugen. 

5.4. Forældrerepræsentant: 

5.4.1. Næste dato for møde i forældrerådet lader vente på sig, men måske bliver det den 

05.12.2018. 

5.5. Medarbejderrepræsentant: 

5.5.1. Intet nyt fra medarbejderne.  

6. Orientering ved Troels, da Carina er fraværende.  

7. Der er udarbejdet en fornuftig køreplanen. Holger kører bussen mandag-torsdag, Troels kører fredag. 

To børn i 3. klasse har ret til at blive kørt, men har indtil videre valgt ikke benytter sig af det. Vælger de 

dette, skal to betalende sorteres fra.  
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Troels har besøgt Fjelsø Friskole, som leaser deres bus via Midtbus for 100.000 om året. De ska selv kun 

betale diesel. De tjener 30.000 om året på reklamer. Bussen må dekoreres, som de vil og benytte egen 

chauffør. Midtbus har en ordning med Fjelsø Friskole og Skærbæk-Ejdrup Friskole, måske det kunne 

være noget for os, hvis behovet skulle være der. Midtbus vil komme med et tilbud på leasing af en 19 

personers bus.  

Der er lavet service på ”Æblekasen” i form af reparation af bremsere.  

Der følges op på tilbud fra Midtbus næste gang.  

8. Holger har haf kontakt til Alfa Akustik, som har lavet et udkast til løsning på opholdsrum/køkken i 

børnehuset (25.500 kr. inkl. opsætning) og friskolens indgangsparti (11.500 kr. inkl. opsætning).  

Evt. løsning om selv opsætning af plader? Pedegruppen tror ikke vi kan tjene på det, så de vil ikke byde 

ind på opgaven.  

Da beløbet er over 10.000 kr., skal vi indhente yderligere to tilbud. Holger sørger for dette og giver 

besked til Pernille, når punktet skal på dagsorden igen.  

9. Udsættes, da Troels skal have et møde med Lone og Jakob først.  

10. Holger vil gerne med. Resten af bestyrelsen og personalet henvender sig til Troels, hvis de ønsker at 

deltage.  

11. OK-dage i Dagli’ Brugsen 

• 29.12.2018: (Vi behøver ikke at deltage mere i dette år) 

• 16.02.2019: Lars kl. 10:00-12:00 og Else 12:00-14:00 

• 28.04.2019: Else kan 

• 22.06.2019: Tommy kan  

Tages op igen på næste møde, hvor de sidste vagter fordeles.  

12. Mødedato ændres til torsdag den 14.03.2019 kl. 19:00. 

13. Tommy gennemgår listen ift. at lave en prioriteret rækkefølge til næste gang.  

14. Lene og Troels dækker op i børnehusets lokaler til julefrokost, hvor vi trækker ned efter mødet.  

Nis sørger som sædvanlig for mad og drikke.  

Vi mødes allerede kl. 17:00 og holder møde med en kort dagsorden.  

15. Evt. 

15.1. Troels har fået en forespørgsels fra www.flytteguiden.dk. Vi fik også tilbuddet sidste år, vi prøver 

det af i år. 

15.2. Lars har talt med Jens Christian Jensen ift. snerydning på friskolens område, og han vil komme 

med et tilbud, der omfatter rydning af sne på Skolegade, stien op til indgang til friskole og 

børnehus, cykelstien til cykelskuret og stien derfra og hele vejen til friskolen, samt fra P-pladsen og 

til hallens indgang. Tilbuddet omfatter ikke saltning. 

16. Næste møde er den 10.12.2018 kl. 17:00. 

 

http://www.flytteguiden.dk/

