
       OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS  
       TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING 

Referat fra bestyrelsesmøde den 14.01.2020  

Tilstede fra bestyrelse: 

Pernille, Troels, Anne, Lene, Kim, Nis, Else, Thomas M., Tommy og Thomas L. 

 

Fraværende fra bestyrelsen: 

Carina og Ditte 

 

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 

5. Meddelelser fra 

5.1. Formand 

5.2. Skoleleder 

5.3. Afdelingsleder 

5.4. Forældrerepræsentant  

5.5. Medarbejderrepræsentant 

6. Bestyrelsens forventninger til kommende skoleår. 

7. Tovholdere til græshold-, pedelklub-, støtteforening-, bestyrelses-, personale- og forældrerådsaften.  

8. Bestyrelsens forventninger til kommende regnskabsår. 

9. Forberedelse til generalforsamling, herunder tanker om nye kandidater. 

10. Gennemgang af kvartalsregnskab for juli, aug. og sept. v/kassereren. 

11. Rengøring af friskole og børnehus 

12. Takster for SFO’en 

13. Skema vedr. komme- og gåtider i Børnehuset 

14. Evt.  

15. Næste møde  
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1. ”De smukke unge mennesker” af Kim Larsen. 

2. Godkendt. 

3. Godkendt. 

4. Kort opfølgning af punkter fra sidste bestyrelsesmøde 

4.1. Troels er ikke kommet videre.  

5. Meddelelser fra 

5.1. Formand 

5.1.1. Bussen er brudt sammen, hvilket betyder udskiftning af gearkasse og converter og en 

regning på ca. 60.000-70.000 kr. Bussen er tilbage på ruten igen i morgen den 15.01.2020. Den 

har været til reparation hos Mercedes i Aars.  

5.1.2. Projektet med kloak m.m. er nu færdigt både ved friskole og hal, der er også lagt asfalt på.  

5.1.3. Der skal findes en anden løsning for alarmen ift. hallen, Nis har fået tre opkald bare i denne 

uge. Den skal ikke slå til kl. 16:00, der skal findes et andet tidspunkt, alternativt en anden 

løsning, evt. med en el-lås. Halbestyrelsens telefonnummer sættes på ift. alarmopkald fra 

hallen.  

5.1.4. På torsdag er der møde med Lokalhistorisk Forening i Overlade ift. evt. muligheder for at 

flytte op på friskolen i et lokale.  

5.2. Skoleleder 

5.2.1. Troels beder bestyrelsen om at skrive under på første referat efter sidste konstituering samt 

en ansøgningsformular til banken, dette for at der kan oprettes VISA-kort til friskole og 

børnehus. 

5.2.2. Blære Friskole vil gerne låne borgerforeningens lokale den 31.01.2020 til et arrangement 

med en kommunal PPR-psykolog. 

5.2.3. 8. klasse skal ud i praktik i uge 5.  

5.2.4. Der er nu indkaldt til skole-/hjemsamtaler.  

5.2.5. Den 03.04.2020 er der pædagogisk dag for personalet, vil nogen forældre stå 

for ”undervisningen” denne dag? Troels sender en besked til forældrene ud med 

fredagsbrevet.  

5.2.6. Inspirationsdag for De Himmerlandske Friskole på Skørbæk-Ejdrup Friskole den 05.02.2020, 

personale skal med, og bestyrelsen er meget velkommen til også at deltage 

5.2.7. Den 22.01.2020 er der fælles personalemøde. 

5.2.8. Dramauge i uge 7. Skolefest med fælles spisning den 13.02.2020, FDF står for madlavningen, 

og der sælges som vanligt billetter til dette. Evt. diskotek efter skuespil ligesom sidste år? Stod 

Støtteforeningen for dette? Troels kontakter Støtteforeningen.  

5.2.9. Indskrivningsdag har hidtil været afholdt ifm. Støtteforeningens julearrangement, dette 

arrangement er nedlagt, hvorfor denne plan ikke kan bruges. Derfor afholdes indskrivningen 

hvert år fra nu og fremover i ugen inden påske. Vil bestyrelsen være repræsenteret? Næste 

indskrivning bliver den 02.04.2020. Datoen for indskrivning kan variere fra år til år, men den 

afholdes altid i løbet af ugen inden påske.  

5.2.10. Genforeningsuge den 11.05.2020 - 15.05.2020, Overlade Friskole får besøg af en skoleklasse 

fra Duborgsskolen i Flensborg (dansk mindretals skole). Elever samt én eller to lærer skal 

indkvarteres på Overlade Friskole. Kunne de komme på besøg ude i hjemmene hos vores 8. 

klassen en aften, måske med overnatning? Dette tages op på et fyraftensmøde for 8. klasses 

forældre. Vores elever er sammen med de tyske elever hele ugen. Overlade Friskole 

arrangerer et løb rundt om Store Økssø for samtlige 440 elever, der er på besøg i Himmerland. 

5.2.11. Jakob går på barsel i perioden den 14.02.2020 til den 18.05.2020. Simon Nielsen indsættes 

som vikar.  
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5.2.12. Ift. nyt inventar til 8.-9. klasse, så er Vokslev Friskole er nu lukket, hvorfor vi måske kunne 

være interesseret i at købe noget af deres inventar.  

5.2.13. Henvendelse fra IndkøbsMælgeren ift. gennemgang af vores købsaftaler. Troels, Nis og 

Tommy kigger deres tilbud igennem.  

5.3. Afdelingsleder: 

5.3.1. Udgår grundet Dittes fravær. 

5.4. Forældrerepræsentant 

5.4.1. Intet nyt.  

5.4.2. Else stiller spørgsmål til relevansen for deltagelse af en repræsentant fra bestyrelsen. 

Møderne bruges primært på planlægning af fremtidige arrangementer, intet hvor bestyrelsen 

bør være repræsenteret. Det besluttes, at fremover kan et medlem af bestyrelsen inviteres til 

møder, hvis det har relevans.  

5.5. Medarbejderrepræsentant 

5.5.1. Se pkt. 13. 

5.5.2. Der skal være sovebørn i den hvide garage, hvorfor der skal laves en låge i hegnet, så der er 

nem passage frem og tilbage.  

6. Bestyrelsens ønsker for det kommende skoleår: 

6.1. Har man overvejet svømning til næste år? Bestyrelsen har et ønske om det. Jakob kan undervise i 

svømning.  

6.2. Ønske om en mere overskuelig platform ift. lektier, beskeder m.m. Teams kan/skal bruges med 

barnets login. Ønske om en mere detaljeret information/introduktion til forældrene.  

7. Arrangementet oprindelig planlagt til den 24.04.2020, men der er landsmøde dagen efter, hvorfor vi 

rykker det til den 27.03.2020. Lene, Pernille, Else er med i udvalg.  

8. Udsættes til næste gang grundet Carinas afbud. Skal på som ét fælles punkt sammen med denne aftens 

pkt. 10. 

9. Forberedelser til generalforsamlingen:  

9.1. Thomas L. ønsker ikke at genopstille som bestyrelsesmedlem til næste år, men vil overveje at stille 

op som suppleant. Kunne Tanja overtales til at træde ind i bestyrelsen? 

9.2. På valg til næste år er: 

▪  Fra forældrekredsen: 

• Nis 

• Thomas L. 

• Tommy 

• Thomas M. (suppleant) 

▪ Fra skolekredsen: 

• Pernille 

• Else (suppleant) 

9.3. Husk at forberede opkrævning af medlemskab til skolekredsen.  

9.4. Husk at invitere revisor og tilsynsførende.   

9.5. Tommy og Nis er med i generalforsamlingsudvalget.  

9.6. Claus Lassen skal spørges om ordstyrepost, hvis han siger nej, da spørg Lars Pedersen.  

9.7. Skal der udbetales borgerlån denne gang? Tages op igen næste gang.  

10. Udsættes til næste gang grundet Carinas afbud.  

11. Kontakt til FOA, Nordjylland ift. opmåling af timer, det har de ikke noget med at gøre, men de henviser 

til 3F. 3F vil godt, men det kræver vi tiltræder deres overenskomst. Kim, Thomas L. og Anne vil gerne gå 

i en arbejdsgruppe sammen med Troels og Ditte ift. at komme med et forslag til bestyrelsen til næste 

bestyrelsesmøde.  
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12. Takster er ikke hævet siden vi startede op, tages med under pkt. 9 og pkt. 11 + generalforsamling. 

Tages op igen senere. 

13. Når vi ikke ved, hvornår børnene kommer, kan det være svært at få tilpasset personalets arbejdstider. 

Derfor ønske om at forældrene skal melder ind, hvornår de har behov for pasning. Bestyrelsen siger ja 

til at det må oprettes.  

14. Er der styr på billetter til landsmøde? Disse kan ikke bestilles endnu.  

15. Næste møde er onsdag den 12.02.2020 kl. 19:00, Kim sørger for kage og dagens sang.  

 

 

 

 

 

  


