
       OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS  
       TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING 

Referat fra bestyrelsesmøde den 13.02.2019   

Tilstede fra bestyrelse: 

Pernille, Lars, Thomas, Anne, Holger, Tommy, Troels, Lene, Nis 

 

Fraværende fra bestyrelsen: 

Carina, Else, Claus 

 

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 tilbud på lydisolering v/Else - (Der kommer et ekstra tilbud) 

4.2. Opfølgning på planlægning af skolefest 

5. Meddelelser fra 

5.1. Formand 

5.2. Skoleleder 

5.3. Afdelingsleder 

5.4. Forældrerepræsentant 

5.5. Medarbejderrepræsentant 

6. Planlægning af generalforsamling den 30.04.2019 

7. Bus, se desuden vedhæftede pdf; ”Bus sagsfremstilling” 

8. Beredskabsplan, førstehjælp m.m. 

9. Strategi 

10. Evaluering på ekstra rengøringsopgaver 

11. Evt. 

12. Næste møde  

 

1. ”Hilsen til forårssolen” af Benny Andersen.  

2. Godkendt. 

3. Godkendt. 

4. Opfølgning: 

4.1. Else: Der kommet et ekstra tilbud.  

Holger: Alpha Akustik får besked om, at vi udsætter projektet ½ år. 

4.2. Udvalg havde møde i går med deltagelse af Mette fra Støtteforening, Carina og Troels vedr. 

dramaaften torsdag den 7. marts 2019. Der startes kl. 17:00 med fælles spisning for dem, som har 

lyst til dette (spisebillet til dette kan købes). Dramaforestilling kl. 18:30. Til slut diskotek for alle 
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børn i fællessalen, forældre får kage og kaffe imens. Der er afslutning kl. 20:45 med fælles 

oprydning.  

5. Meddelelser: 

5.1. Formand:  

Kloakker blev i går tjekket med kamera og status er, at der skal laves noget, men ikke noget vi ikke 

selv kan klare. Den allerede planlagte arbejdsdag i april dedikeres til forberedelse ift. kloakarbejde 

m.m. Forslag om evt. ekstra arbejdsdage i påskedagene. Pernille laver opslag om arbejdsdage på 

Facebook, og Nis er tovholder på projektet. 

Hallen har send en ansøgning til kommunen og håber på at få refunderet 30-40% af deres 

omkostninger ift. kloakarbejde.   

5.2. Skoleleder:  

Simon er startet pr. 1. februar 2019 og er allerede faldet godt til blandt lærer, pædagoger og børn. 

Troels har set på et estimeret børnetal frem i tiden, vi kommer op på ca. 55 i 2021/2022.  

5.3. Afdelingsleder: 

Mange rundvisninger af mulige forældre til børnehuset.  

Carl er meldt ud pr. 28.02.2019.  

Silje starter i børnehaven den 01.03.2019. 

Personalet var glade for orientering om overvågning, ønske om at få det skrevet ned.  

5.4. Forældrerepræsentant: 

Ikke noget nyt.  

5.5. Medarbejderrepræsentant: 

Ny kollega, er faldet godt til. Lettelse i personalegruppen, han har været manglet og har taget fra 

ift. opgaver.  

6. Lars stiller ikke op igen. Kunne man spørge en forælder fra Standby? Troels tager kontakt til forældre 

fra Strandby.  

Anne, Tommy og Pernille planlægger aftenen.  

Konstituering flyttes fra den 06.05.2019 til 13.05.2019.  

På generalforsamling trækkes de 10 første borgerlån til tilbagebetaling.  

Vi vil fremvise den nye bus.  

7. Troels og Nis har været ude og se på en ny bus, en Mercedes Sprinter med 19 sæder sammen Jesper G.  

Det vedtages at investere i bus.  

Ift. ny køreplan, kan denne evt. laves som et ”8-tal”/sløjfe? Kunne man få sponsorer på bussen? 

Forslag om at bibeholde de nuværende takster, men i stedet gøre bussen gratis for alle elever. 

Næste gang gennemgås forslag til ny busrute. 

8. Udsættes til næste gang. 

9. Udsættes til næste gang.  

10. Positivitet i forældregruppen ift. de ekstra opgaver. Kan ”rum-numrer” på skolen sættes på planen? 

Liste over ekstra opgaver sættes op i rengøringsrummet i A3. Kan kalenderen til næste år evt. gå fra 

aug. mdr. til juni mdr.?  

Evt. tilbagemelding ift. rengøring til personalet, må gerne overbringes direkte til personalet, men en 

mail til Troels eller Lene er også fint. 

11. Evt.:  

11.1. Ift. glatføre, hvem stryger salt/sand? Personalet har selv strøget med salt om morgenen kl. 

 06:00, gøres af den første som møder.  

11.2. Plastikkappe på nødvrider er skiftet. Det har kostet omkring 300 kr., så pas på den! 

11.3. Tømrer har gennemgået taget igen. Taget er ikke utæt, det er gummifuger omkring vinduer. De 

 er krattet ud og fuget om.  
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11.4. Regnskabet er ikke klar endnu.   

11.5. Lone kommer tilbage den 17.06.2019. 

11.6. Orienteret ved Holger om episode på Facebook. 

12. Næste møde er torsdag den 14.03.2019, der skal synges ”Linedanser”. 


