
       OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS  
       TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING 

Referat fra bestyrelsesmøde den 14.11.2019  

Tilstede fra bestyrelse: 

Pernille, Troels, Ditte, Lene, Nis, Kim, Tommy, Carina og Thomas L. 

 

Fraværende fra bestyrelsen: 

Thomas M. og Else 

 

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 sidst vedr. MobilePay, har alle nu fået meldt ind til Troels? 

4.2. Opfølgning på personale-/bestyrelsesaften 

4.3. Opfølgning på evt. udleje af bussen  

5. Meddelelser fra 

5.1. Formand 

5.2. Skoleleder 

5.3. Afdelingsleder 

5.4. Forældrerepræsentant 

5.5. Medarbejderrepræsentant 

6. Ny løn og FSL 

7. Børnehusets legeplads (offentlig eller privat) 

8. Indbetaling til Feriefonden 

9. Rengøring af børnehus og friskole 

10. Tilmelding til Friskolernes Landsmøde den 25.04.2020-26.04.2020 (læs mere her: 

https://www.friskoler.dk/landsmoede-2020)  

11. Evt. 

12. Næste møde (mandag den 16.12.2019 - husk vi holder julefrokost og mødes derfor allerede kl. 17:00 - 

skal vi spille pakkespil?) 

 

 

 

 

 

 

https://www.friskoler.dk/landsmoede-2020
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1. ”Dyrene i Afrika” af Aage Stentoft 

2. Godkendt.  

3. Godkendt.  

4. Kort opfølgning: 

4.1. Nis mangler som den eneste at sende oplysninger, Troels får styr på det sidste.  

4.2. Der afholdes fælles bestyrelses- og personalemøde tirsdag den 26.11.2019 kl. 17:00-21:00. Troels 

og Ditte har besluttet aftenens tema: ”Kick start af SFO’en”. Se vedhæftede pdf-fil for mere info 

om aftenens program.  

4.3. Vi kan ikke leje bussen ud. Dels fordi vi har ansvaret, hvis evt. lejere af bussen skulle blive stoppet, 

det samme hvis de kørte galt. Hvis vi valgte at leje bussen ud, kunne vi desuden måske få 

problemer med andre vognmænd. 

5. Meddelelser: 

5.1. Formand: 

5.1.1. Ift. reparation af børnehusets tag har indhentet to tilbud, hvor SOBO var billigst. Arbejdet går i 

gang måske allerede i næste uge. Prisen bliver 75.000 kr., og vi bortskafferselv 

affald/tagplader.  

5.1.2. Skolegårdens asfalt er ved at blive banket op, så det sidste kloak kan blive lavet ift. hallen. I 

samme forbindelse laves der indgang ved pensionistforeningens lokaler.  

5.2. Skoleleder: 

5.2.1. Vi ejer ikke service og opvaskemaskine i pensionistklubbens lokaler, hvilket giver problemer 

ift. udlejning af fællessalen. Bestyrelsen vælger at tilbyde pensionistklubben 10.000 kr. for køb 

af opvaskemaskine og service. Carina undersøger hvad service til 100 personer koster i IKEA. 

5.2.2. Storegruppen har været i Berlin, en fed tur!  

5.2.3. Der starter en ny elev i 5. klasse, hun hedder Amanda.  

5.3. Afdelingsleder: 

5.3.1. Ros til Lene, hun er en stor hjælp for Ditte og børnehuset. 

5.3.2. Ditte har arbejdede hjemme mange dage i sidste uge, der er blevet arbejdet med lærerplaner.  

5.3.3. I morgen er der pædagogisk dag i børnehuset, det holdes hos Ditte. Temaet er ”børnehusets 

hverdag”, hvem er hvor, hvem gør hvad, hvem er på hvilke grupper m.m.  

5.3.4. Jette i vuggestuen forlænges indtil sommerferien, der er brug for hende.  

5.3.5. Glad smiley i køkkenet er tilbage. Der skal dog monteres et fluenet i køkkenvinduerne, 

Marianne skal have et forklæde og døren til personaletoilettet skal være lukket.  

5.4. Forældrerepræsentant: 

5.4.1. Udgår, da Else ikke er her.  

5.5. Medarbejderrepræsentant: 

5.5.1. Børnene deles nu op i mindre grupper og fordeles over hele huset i løbet af dagen, hvilket 

giver ro. 

5.5.2. Der er nu gang i ”hemmeligheder”.  

6. Der har nu været forhandlet med FSL, og vi lægger fortsat præcis i midten af Ny Løn ift. 

landsgennemsnittet. Den nye aftale træder i kraft den 01.01.2020, hvilket betyder, at vi kører videre 

med den gamle ordning i halvt år ekstra. Vi får desuden lidt ekstra udgifter til lønninger, da lærerne 

efterhånden har oparbejdet anciennitet.   

7. Bestyrelsen vedtager, at børnehusets legeplads skal være en privat legeplads. Der skal laves skilte til 

opsætning ved legepladsens indgange. Claus får styr på formalia ift. en privat legeplads.  

8. Vi beder Tom Cortsen regne på det, og punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde. Troels 

undersøger det reelle beløb, der skal svares ferieforpligtigelse af. 
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9. Ditte og Troels har haft besøg af en rengøringsassistent fra Hornum Skole. Hun mener ikke, at to timers 

rengøring dagligt er nok, hun mener fire timer dagligt. Hun kan selv byde ind med ti timer ugentligt, 

hvilket ikke er nok. Ditte og Troels har spurgt Bodil, hvordan rengøring var i gamle dage på Overlade 

Skole, dengang havde man to x ni timers rengøring om ugen for skole og børnehus, hvilket ikke er nok. 

Rengøringsassistenten råder til at få en konsulent ud og lave en opmåling, som så vil kunne give et bud 

på det forventede tidsforbrug. Vi forventer selv, at rengøring af hele huset vil løbe op i 25 timer 

ugentligt. Ditte og Troels vil få lavet en opmåling af timer, og punktet tages op igen næste gang.  

10. Fra bestyrelsens ønsker følgende deltagelse: Pernille, Nis, Carina, Tommy og måske Thomas L. og Kim. 

Troels og Ditte forhører sig blandt personalet. Bestyrelsesmødet i januar måned 2020 er sidste frist for 

tilkendegivelse af deltagelse.  

11. Evt.:  

11.1. Tommy spørg ind til den film, der skal laves om Overlade, om friskole og børnehus er 

repræsenteret/nævnes i indslaget. Lars Pedersen skal bl.a. interviewes om Overlade, så mon ikke 

han nævner os. Tommy fortæller desuden, at vi kan selv bidrage med små filmklip fra friskole og 

børnehus. Sende dem efterfølgende til Tommy, som vil videreformidle dem til rette 

vedkommende. Læs evt. mere om hele projektet her: 

https://himmerlandsvestkyst.dk/meetthelocals/  

11.2. Flytteguiden har spurgt, om vi ønsker en annonce igen i år, dette har vi takket nej til.  

11.3. Troels orienterer: Bodil er ikke ansat, hun hjælper blot med lidt ad hoc arbejde på kontoret en 

enkelt dag om ugen, hun får timebetaling.  

11.4. Alarmen tilkobler kl. 16:00 i hallen på hverdage.  

12. Næste møde er mandag den 16.12.2019 og vi starter allerede kl. 17:00, da vi holder julefrokost. Vi 

spiller pakkespil igen i år, og alle bedes medbringer to pakker til dette.  

https://himmerlandsvestkyst.dk/meetthelocals/


l · ·· Bestyrelse og 
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. ,·. ; : personalemøde 
. .. ., 

.:,,::-· • -... tirsdag d.26./11 

Kl.17 .00-21.00. 

Vi starter med at køre 

ud til Skørbæk-Ejdrup 

Friskole, hvor Annette 

vil fortælle om deres 

SFO. Annette er 

afdelingsleder, og hun 

vil vise frem, og 

fortælle en time. 

Dernæst kører vi tilbage til Overlade, hvor vi fortsætter snakken med fokus på vores 

egen SFO. Hvad vil vi med den? Har vi en målsætning, der giver mening. Hvordan 

kan den gøres mere attraktiv? Hvilken bemandingsstruktur vil være godt for os. 

Siden opstart august 2016, har vores SFO levet en relativ turbulent tilværelse, med 

personaleskift, og dernæst strukturændringer. Hvis vi skal sparke en snak om 

hvordan den i fremtiden skal se ud i gang, så tænker vi et besøg ud af huset var en af 

måderne. Denne aften er første led i en proces, hvor vi dernæst kan trække på de 

erfaringer der er her i huset. Så kan vi derudfra formulere en fremtidsstrategi for 

vores SFO. 

Program : Vi kører herfra kl. 16.40 i bussen. 

Rundvisning af Annette i Skørbæk-Ejdrup Friskole kl.17.00. 

Vi kører tilbage til Overlade kl.18.00. 

18.30 er vi på skolen, og starter med en evaluering af "det vi så" 

19.15, senest, tager vi hul på snakken om vores SFO. 

20.00, senest, er Nis og Tommy vært for lidt mad. 

21.00 velbekomme og kom godt hjem. 

Hilsen Ditte og Troels 


