
       OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS  
       TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING 

Referat fra bestyrelsesmøde den 12.02.2020  

Tilstede fra bestyrelse: 

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

 

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 

5. Meddelelser fra 

5.1. Formand 

5.2. Skoleleder 

5.3. Afdelingsleder 

5.4. Forældrerepræsentant  

5.5. Medarbejderrepræsentant 

6. Gennemgang af kvartalsregnskab for juli, aug. og sept. v/kassereren og bestyrelsens forventninger til 

det kommende regnskabsår  

7. Regnskab fra forrige kalenderår – er ikke færdigt 

8. Rengøring af friskole og børnehus, herunder forslag til takststigninger i friskole og SFO 

9. Generalforsamling den 14.04.2020, herunder kandidater og evt. tilbagebetaling af borgerlån 

10. Evt.  

11. Næste møde  
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1. ”Nordovst” af Thorvald Aagaard. 

2. Godkendt. 

3. Godkendt. 

4. Kort opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde 

4.1. Vi afventer stadig, opgaven ligger hos Bodil. 

5. Meddelelser: 

5.1. Formand: 

5.1.1.  Intet nyt. 

5.2. Skoleleder: 

5.2.1.  Skolepsykolog Tinna er gravid og går på barsel til maj, om hun vender tilbage, er fortsat uvist. 

Ny psykolog igen, Tinna er gravid. Den nye skolepsykolog vil blive nummer seks på fire år.  

5.2.2.  LUKKET PUNKT 

5.2.3.  Der er kommet en ny struktur i SFO’en med tre voksne om eftermiddagen. Anne Marie 

tovholder, Lasse har nogle timer hver eftermiddag, og Sabrina har fået ekstra timer i SFO’en 

oven i lærertimerne.  

5.2.4.  Grundet de nye ferieregler, kommer lærerne i år til at mangle tre til fire feriedage, hvilket har 

overrasket dem lidt. To af disse dage skal i dette skoleår bruges til pædagogiske dage, da det 

erfaringsmæssigt er for lidt med kun en pædagogisk dag til at nå omkring alle emner og al 

planlægning. De sidste en til to dage lægges i årsnormen på et oplagt tidspunkt.  

5.2.5.  Projektet med nye skolemøbler til storegruppen er indtil videre udskudt, da vi ser økonomien 

an.  

5.2.6.  Der er igen gennemført en trivselsundersøgelse blandt eleverne, og denne vil blive 

tilgængelig på hjemmesiden. Ift. den sidste trivselsundersøgelse, gennemført for to år siden, 

viser denne en svag nedgang, men vi ligger stadig over landsgennemsnittet. Friskoler skal kun 

gennemføre trivselsundersøgelsen hvert andet år og ikke hvert år, som folkeskolerne. Der er 

planer om flere dobbelttimer til næste år, specielt i lillemellem, så der kommer mere struktur 

og kontrol i klasserne, og alle elever kan nås i løbet af timerne.  

5.2.7.  Lokalhistorisk arkiv flytter op på friskolen i det nuværende bibliotek, som i stedet flytter ned i 

grupperummet ved indskolingen.  

5.3. Afdelingsleder: 

5.3.1. Gennemgang af overenskomst og ansættelser ved BUPL og Friskoleforeningen. Det er ikke 

gyldig grund at bruge svingende elev- og børnetal som argument for ikke-fastansættelse men 

kun vikariat. Et vikariat kan, ifølge Friskoleforeningen, forlænges alle de gange man ønsker det, 

men børnetallet kan ikke bruges som argument.  

5.3.2.  Al det gamle inventar i kælderen har ikke været i brug i over tre år, så nu flyttes det til 

opbevaring ude hos Dittes far.  

5.3.3.  LUKKET PUNKT 

5.3.4.  Mette skal på skole fra den 1. maj. 

5.3.5.  Stemningen i børnehuset er god, folk har travlt, specielt i vuggestuen, men stemning stadig 

god.  

5.3.6.  Anne Mette har 28 timer om ugen i vuggestuen, dette er en tidsbegrænset stilling.  

5.3.7.  Marianne kan ikke nå forberedelsen af eftermiddagsmaden, hvorfor personalet selv har stået 

for det. Udvalget ændres til frisk frugt, grønt, knækbrød osv., da dette er nemme, men sunde 

løsninger.  

5.3.8.  Ditte er lidt bekymret for vikarbudget, som er på 60.000 kr. Lasse på hver dag i SFO’en fra kl. 

13:00-16.30 hver dag, og der har været en del sygdom, hvilket hurtigt kan opbruge budgettet. 

Punktet tages op igen sammen med 1. kvartalsregnskab til næste bestyrelsesår, da vi muligvis 
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skal justere budgettet ift. beløbet til vikarer. Ditte og Troels trækker tal for de sidste par ift. 

brug af vikarer, så vi har noget at sammenligne med.  

5.3.9.  Børnehuset er tilbudt at få del i ”1000 dage programmets” puljemidler, læs mere her: 

https://www.uvm.dk/dagtilbud/love-og-regler--formaal-og-aftaler/1000-dages-programmet. 

Midlerne skal gå til opkvalificering af en medarbejder fra børnehuset i form af et syv dages 

kursus. Der kan udpeges enten en pædagogmedhjælper eller en assistent. Der er endnu ikke 

peget på en medarbejder.  

5.3.10. En tidligere afdelingsleder har tilmeldt børnehuset et abonnement til ”Kompetencehjulet”, 

det er aldrig blevet brugt og desværre heller aldrig afmeldt, hvorfor vi nu betaler en regning på 

10.000 kr. og abonnementet afmeldes. Vi bruger ”Trads” i stedet.  

5.4. Forældrerepræsentant: 

5.4.1.  Udgår. 

5.5. Medarbejderrepræsentant: 

5.5.1.  Der er nu lavet et skema for vuggestuebørnenes behov for pasning, det ser fint ud ift. 

personaledækning, fredag kan godt halte lidt, men det skal nok gå.  

5.5.2.  Fællesstuen/køkken indrettes lidt mere børnevenligt til vuggestuebørnene, som har brug for 

mere plads. 

5.5.3.  Der arbejdes på at skærme sovebørnene lidt mere på sovepladsen og legepladsen.  

6. Udsættes, da kvartalsregnskabet endnu ikke er klar. Tages op igen, når revisor Tom Cortsen gennemgår 

regnskabet for bestyrelsen inden generalforsamlingen. 

7. Udsættes, da regnskabet endnu ikke er klar. Tages op igen, når revisor Tom Cortsen gennemgår 

regnskabet for bestyrelsen inden generalforsamlingen. 

8. Troels har kontakt til en forælder, som gerne vil gøre rent, endeligt timeantal er ikke fastlagt, heller ikke 

hvor der skal gøres rent. Enighed om at uddele et spørgeskema til forældrene i morgen ved skolefesten 

for at et indblik i forældrenes holdning ift. forældrerengøring og evt. merbetaling for at kunne ansætte 

en rengøringsassistent.  

9. Thomas L. har opfordret hele sit rengøringshold til at stille op. Troels spurgt Machmoud Dadouie, Anne 

følger op. Tanja Petersen er måske en mulighed, Kim følger op. Troels spurgt Steffen Lindstrøm og 

Louise Hileke, Nis følger op. Nis spørg Claus i morgen, om han vil være dirigent til generalforsamlingen. 

Enighed om at vi trækker yderligere ti borgerlån til tilbagebetaling. 

10. Evt.: 

10.1. Dette års landsmøde afholdes på Comwell i Koldning, og vi fået værelser på Comwell. 14 

medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer skal med.  

10.2. Ift. at få lavet en video/PR for Overlade Friskole og Børnehus har UCN i Aalborg har en linje med 

IT og design, kunne man få dem ud og lave en video? Lene følger op.  

10.3. Anne efterlyser em Google-kalender på hjemmeside/telefon ift. arrangementer.  

10.4. Ønske om bredere støvsugerhoveder. Mopperne trænger til et tjek.  

11. Næste møde er den 19. marts 2020. 

https://www.uvm.dk/dagtilbud/love-og-regler--formaal-og-aftaler/1000-dages-programmet

