
       OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS  
       TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 14.03.2019   

Tilstede: 

Troels, Pernille, Carina, Anne, Lene, Nis og Thomas 

 

Afbud: 

Else, Holger, Claus og Tommy 

 

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. Planlægning af generalforsamling 

4.2. Planlægning af arbejdsdage 

5. Meddelelser fra 

5.1. Formand 

5.2. Skoleleder 

5.3. Afdelingsleder 

5.4. Forældrerepræsentant 

5.5. Medarbejderrepræsentant 

6. Takster og betaling for bus 

7. Godkendelse af busrute  

8. Gennemgang af årsregnskab v/Carina 

9. Beredskabsplan, førstehjælp m.m. 

10. Strategi 

11. Evt. 

12. Næste møde  

 

 

1. ”Kære linedanser” af Per Krøis Kjærsgaard. 

2. Godkendt. 

3. Godkendt.  

4. Opfølgning: 

4.1. Orientering ved Pernille ift. planlægningen. Carina vil gerne hjælp Tommy med at smøre snitter. 

Ingen forældre fra Strandby ønsker kandidatur til bestyrelsen.  

4.2. Interessen for at deltage har været i det små. Der sendes endnu en venlig opfordring til deltagelse 

ud til forældrene fra formanden. Lene vil forhøre sig, om græsholdet vil hjælpe, Lars vil ligeledes 

forhøre sig hos pedelklubben. Fortrukken datoer er den 27./28. april, meld ind til Nis A.S.A.P. 
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5. Meddelelser: 

5.1. Fantastisk skolefest! Stor ros til elever og lærer. 

5.2. Vesthimmerlands kommune er i gang med en analyse af skolevejene ved alle kommunens skoler, 

og de vil besøg Overlade Friskolen den 14. juni 2019. Nis og Anne deltager ved dette besøg. 

Formand fra Vester Hornum skole har indset et læserbrev til lokaltindblik og Farsø Avis 

(https://farsoavis.dk/laeserbreve/5838-protest-mod-forringelse-af-bustransport-til-overlade), 

hvilket har medført lidt ”hævede øjenbryn” i Overlade. Formanden har derfor sendt et brev til 

Troels, som læses op for bestyrelsen.  

5.3. Genvex ventilationsanlæg i børnehuset virker ikke. 

Ønske om et legepladsudvalg med deltagelse af en lærer, en pædagog, Troels samt et 

bestyrelsesmedlem. Der skal vælges en repræsentant fra bestyrelsen efter konstitueringen.  

Bodil fra hallen har bestillet bonevoks og gulvrens hjem til gulvene. Bodil vil gerne hjælpe til med 

rens m.m. Pedelklubben vil gerne hjælpe til med at flytte møbler frem og tilbage. Lene laver plan i 

samarbejde med Lars og Bodil.  

5.4. Udgår. 

5.5. Udgår. 

6. Bestyrelsen foreslår ikke at sænke taksterne, når elevtallet runder 53 elever. I stedet ønsker 

bestyrelsen at bibeholde de nuværende takster uanset elevtal men i stedet gøre det gratis for alle 

elever at benytte den nye skolebus. Forslaget vedtages enstemmigt at bestyrelsen.  

7. Pernille har udarbejdet et forslag til en ny busrute, der fremlægges for bestyrelsen. Forældrene skal 

fortsat melde ind, hvis deres børn skal benytte bussen. Ruten kan tilrettes efter tilmeldinger fra 

forældrene. Den forslåede rute vedtages enstemmigt af bestyrelsen med forbehold for ændringer 

resten af dette skoleår.  

8. Regnskabet fremlægges for bestyrelsen af Carina. 

9. Diskussion vedr. placering af slukningsudstyr på matriklen. Skole og børnehus har en evakueringsplan, 

som bør øves med børnene, fx årligt. Carina bestiller de manglende nødudgangsskilte ved Falck. 

Pernille undersøger mulighed for besøg af en brandmand samt af en læge.   

10. Udgår. 

11. Evt. 

11.1. Troels og Lene har regnet på normering i børnehuset, vi mangler ca. 50 timer om ugen. Lene og 

 Troels vil lave en fremtidsskrivning for børnetallet i børnehuset for at belyse, om der er behov 

 for en ekstra pædagog. Præsenteres for den nye bestyrelse.  

11.2. Carina ønsker at deltage i friskolernes årsmøde. Lene, Helle, Tommy, Nis, Troels, Holger og 

 Carina deltager.  

11.3. Da Lars ønsker at udtræde af bestyrelsen ved næste generalforsamling, foreslås det, at tjansen 

 med at vælge aftenens sang følger rullet for kagebagning.  

12. Næste møde er generalforsamling den 30.04.2019 kl. 19:00. Efterfølgende møde er mandag den 

13.05.2019 kl. 19:00. 

 

Bestyrelsen ønsker Tommy og Marie-Louise tillykke med sidste nye skud på stammen. 


