
       OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS  
       TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING 

Referat fra bestyrelsesmøde den 17.09.2019  

Tilstede fra bestyrelse: 

Troels, Ditte, Carina, Pernille, Lene, Kim, Tommy, Else, Anne og Thomas 

 

Fraværende fra bestyrelsen: 

Thomas M. og Nis. 

 

Dagsorden: 

1. Dagens sang 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

4. Kort opfølgning af punkter fra sidste bestyrelsesmøde 

4.1. Opfølgning fra sidste vedr. rep. til legepladsudvalget 

4.2. Opfølgning fra sidst vedr. FSL 

4.3. Opfølgning fra sidst vedr. MobilePay, har alle fået meldt ind til Troels? 

5. Meddelelser fra 

5.1. Formand 

5.2. Skoleleder 

5.3. Afdelingsleder 

5.4. Forældrerepræsentant 

5.5. Medarbejderrepræsentant 

6. Status efter den 5. september 

7. Rengøring af børnehuset 

8. Mad i børnehuset 

9. Gennemgang af ”fremtidige investeringer” 

10. Evt. 

11. Næste møde 

 

1. ”Goggemobil-sang” af Swen Wortmann. 

2. Godkendt. 

3. Godkendt.  

4. Kort opfølgning: 

4.1. Claus og Troels er repræsentanter ift. legepladsudvalget. 

4.2. Vi afventer opgørelsen fra Friskoleforeningen, denne var ventet i sept. men er endnu ikke færdig, 

men den kommer én af dagene. FSL presser på for en aftale, men vi holder på fortsat at afvente 

Friskoleforeningens opgørelse. Punktet tages op igen på næste møde.  

Ann-Louise kommer forbi Overlade og lægger budget sammen med Troels om en måneds tid. Til 

den tid ved vi forhåbentlig noget mere ift. regeringens intentioner ift. koblingsprocenten.  
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4.3. Troels mangler kopi af kørekort og sygesikringsbevis fra et par stykker endnu. Vil de som mangler 

venligst enten selv indscanne en kopi og sende det til Troels, alternativt komme forbi kontoret og 

få det gjort. 

5. Meddelelser: 

5.1. Thomas L. fortæller på vegne af Nis om arbejdsdagen. Man nåede et godt stykke, men der mangler 

de sidste 30-40 meter rør bagved skolen, så er man færdige. Der mødte mange op (dog mange 

gengangere). Thomas har et ønske om, at man kunne samle 4-5 mand + et par maskiner en dag ift. 

at få det sidste gjort færdigt?  

Der mangler et par opgaver i børnehuset, bl.a. ønske om sløjfning af en cykelbane, dette kommer 

på listen til næste arbejdsdag. Stakittet kan evt. også ordnes på næste arbejdsdag.  

Carina, vi nåede slet ikke vinduespudsning. Ønske om en vinduespudser x 1 om året.  

5.2. Status efter 5. september er 54 børn i friskolen, altså status quo. Vi har ingen 7. klasse i år, men en 

8. klasse på 12 elever. Vi ved endnu ikke, hvor mange elev, der fortsætter til 9. klasse næste år. 

Personalesituationen på skolen er fin. Simon kommer ikke afsted med Sirius Patruljen, så vi 

beholder ham. Jakob har barsel fra vinterferien og 10 uger frem. Vi tager måske en vikar ind fra 

den Frie Læreskoleuddannelse, som skal ud i praktik, det ville være oplagt. Der er også en 

mulighed i vores nuværende vikar Simon Nielsen.  

Troels orienterer om det kommende arrangement med De Himmerlandske Friskoler ifm. 100 året 

for genforeningen. Der kommer 404 tysk/danske elever på besøg i Himmerland, og der skal bo en 

7. eller 8. klasse her på vores friskole i den uge.  

Bornholmerturen med storemellem gik rigtig fint, det var en god oplevelse for alle.  

Skolevejsanalysen fra Vesthimmerlands Kommune gennemgås kort, vi kan ikke rigtig bruge den til 

noget, da den er lavet på for tyndt et grundlag.  

På torsdag er der konvent for friskolelederne i Himmerland, Troels er med til at arrangere dette. 

Det holdes i år på Vitskøl Kloster.  

Den 26.09.2019 kl. 19.00 er der fælles forældremøde. Pernille laver opslag om bagning af 4 kager.  

5.3. Forældremøde i Børnehuset i onsdags hvor Ditte blev præsenteret. Forældrene fik mulighed for at 

møde de nye vikarer. Vi glæder os til at Ditte starter efter uge 42.  

Status i børnehuset: 22 børn i børnehavedelen (og måske 23-24 til feb. 2020), 10 børn i 

vuggestuedelen (måske 11 til jan. 2020), og SFO’en har ca. 10 børn, heraf nogle på klippekort. Der 

rykker 9 i skole til næste år.  

5.4. Ny repræsentant er Else, ellers intet nyt.  

5.5. Ny repræsentant er Lene. Børnehuset har fået selepuder, som de selv indkøbt.  

6. Se pkt. 5.2. 

7. Der har været uanmeldt besøg af Fødevarestyrelsen, som ikke var tilpas med egenkontrollen i 

børnehuset samt den daglige rengøring. Han kommer igen i løbet af måneden og følger op.  

I den forbindelse er der sat nogle tiltag op ift. rengøring af køkkenet i børnehuset, bl.a. en detaljeret 

plan for rengøringen af køkkenet hver uge, som holdlederen på ugens hold skal kontrollere bliver 

overholdt.  

Ønske om professionel rengøring i børnehusdelen. Tages op på næste møde. Det skal undersøges hvad 

det koster. Hvad er personalets ønske til omfanget af rengøring/den optimale løsning.  

Skal forældrene i børnehuset fritages for rengøring i friskolen, hvis der kommer rengøring i 

børnehuset? Hvad er bestyrelsens holdning til det? Tages op igen på næste møde som et selvstændigt 

punkt.  

8. Hilde skal ikke længere lave mad, men måske Marianne kan tage over. Marianne kan tage op til 15 

timer om ugen, ønske fra Lene om at hun mestendels bruger timerne på at lave formiddags- og 
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eftermiddagsmad, bager, står indkøb etc. Hilde kunne så bruges noget mere til rengøring, måske kun i 

friskoledelen. Tages op igen på næste møde.  

9. Troels har fået et firma til at komme med et tilbud på at lave om i storegruppens lokale. Der er møbler 

på skolen til op til ca. 6. klassesalder. Tilbud på 105.000 kr. inkl. moms. Troels ønsker at sætte penge af 

til møbler til de store elever. Tommy ajourfører listen over fremtidige investeringer. Husk der skal 

indhentes mindst tre tilbud ift. indkøb af nye møbler. Skal på til næste bestyrelsesmøde ift. prioriteret 

liste, meld gerne andre punkter ind til Tommy, så listen kan ajourføres.  

Enighed om, at Kim påbegynder udskiftning af belysningen rundt på skole og børnehus, og han styrer 

selv projektet.  

10. Evt. 

10.1. Anne spørg ind til svømmeundervisning, hvor langt er tankerne nået. Anne vil gerne være 

med i et evt. svømmeundervisningsudvalg. Børnehuset vil gerne indføre svømmeundervisning. 

Troels arbejder stadig videre med tankerne. Der arbejdes på måske at få Støtteforeningen til at stå 

for svømmeundervisningen, da de som evt. forening kan være tilskudsberettiget ift. at udbyde 

svømmeundervisning. Vi afventer støtteforeningens næste bestyrelsesmøde.  

10.2. Carina orienterer om, at når der vaskes gulv, at man da skal bruger af de 5 l. dunke med 

gulvvask, der er nemlig plejemiddel i. Man skal bruge det, der står ”gulvvask” på.  

10.3. Byfesten donerer to store køleskabe og en skabsfryser til udlejningssalen, de skal stå i 

gangen med garderoben/toiletter. Desuden doneres en stor kaffemaskine, der kan lave 10 l. kaffe 

på én gang.  

10.4. Æblekassen er solgt for 10.000 kr.  

11. Næste møde er onsdag den 23.10.2019. Anne skal sørge for kage og dagens sang. 


