
       OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS  
       TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING 

Referat fra bestyrelsesmøde den 26.05.2020  

Tilstede fra bestyrelse: 

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

 

Fraværende fra bestyrelsen: 

Anne og Thomas M.  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

3. Meddelelser fra 

3.1. Formand 

3.2. Skoleleder 

3.3. Afdelingsleder 

3.4. Forældrerepræsentant 

4. Corona 

5. Økonomi 

6. Bus 

7. Evt.  

7.1. Afholdelse af generalforsamling 

8. Næste møde 

 

1. Godkendt. 

2. Godkendt. 

3. Meddelelser: 

3.1. Vi har modtaget fire tilbud på opgaven med at skifte taget på skolen, og de ligger alle over det, vi 

havde for ventet. Det billigste tilbud lyder på 340.000-345.000 kr. inkl. moms. Vi skal selv pille 

tagplader ned og dække ned med presenninger (han lever presninger), han stiller desuden en lift til 

rådighed, og han kan udføre arbejdet i sommerferien.  

3.2. Kort status over coronanedlukning og -undervisning indtil nu. Stor ros til børn, forældre og 

personale, der pludseligt har skulle forholde sig til nyt.  

3.3. Kort status over coronanedlukning- og genåbning, også her stor ros til børn, forældre og personale. 

Der er p.t. en sygemelding i vuggestuen, derfor p.t. en fast vikar.  

To nye børn er på vej til vuggestuen, og to børn er på vej til børnehaven.  

P.t. afholdes der MUS-samtaler, og der er gode tilbagemeldinger fra personalet.  

Fire tidsbegrænsede ansættelser i børnehuset udløber den 10.07.2020, vi skal finde en løsning.  

3.4. Intet nyt. 
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3.5. Anderledes tid for personalet, men det er gået godt. Personalet er meget mere på ude på de 

enkelte stuer. Enighed blandt personalet om, at det går godt.  

4. Pkt. 4 om corona og pkt. 5 om økonomi slås sammen til ét punkt.  

Der har været kontrol af budgettet frem til den 30.04.2020, som viser et underskud på 77.000 kr. i 

stedet for et forventet overskud, og dette skyldes bl.a. corona. 50.000 kr. tilskrives udgifter til 

skoledelen ift. løn, men børnehuset ser faktisk ud til at komme ud med et lille overskud.  

Ønske om at Ane-Louise udarbejder en oversigt over økonomien for 2020.  

Vi har mange ubekendte endnu, men hvis alle tilskud og kompensationer glipper, står vi overfor et 

underskud på 200.000 kr. Vi har p.t. 1,3 mio. kr. på kassekreditten. 

Ønske om at Ane-Louise også udarbejder et lønbudget for resten 2020 inkl. maj mdr., med maj som 

målestok.  

Ditte skal bruge de fire medarbejder, hvis ansættelse udløber. Ønske om at slå to faste stillinger op i 

vuggestuen (en pædagog og en medhjælper). Forslag om at der afholdes jobsamtaler mandag og 

tirsdag uge i 27. Ditte stykker et stillingsopslag sammen, som sendes rundt til bestyrelsen, og 

efterfølgende slås op.  

Vi mødes igen til et kort fyraftensmøde onsdag den 03.06.2020 kl. 17:00 og følger op på økonomien.  

5. Se pkt. 4.  

6. Bussen står stadig stille, men der arbejdes på at få den ud og køre igen inden for kort tid.  

7. Eventuelt 

7.1. Friskoleforeningen har udsendt retningslinjer ift. afholdelse af generalforsamling under corona.  

Vi forventer at forsamlingsforbuddet lempes, og antallet af personer, der samles, hæves den 

08.06.2020.  

Afholdelse af generalforsamlingen skal varsles med mindst to uger, hvorfor vi kan nå det inden 

sommerferien. Vi enes derfor om at skyde generalforsamlingen til august måned med afholdelse i 

uge 35. 

7.2. Forældrerengøring bliver nødt til at fortsætte efter sommerferien, og vi kører videre med de 

nuværende hold, indtil efter generalforsamlingen, hvor der dannes nye hold.  

Til orientering skal nævnes, at vindfanget, gangen ved toiletterne og toiletterne i hallen også skal 

rengøres af forældrene fremover, da både skole og børnehus benytter faciliteterne. 

7.3. Pedelgruppen samles igen nu.   

8. Næste møde er den 12.06.2020, hvor bestyrelsen traditionen tro siger farvel til hinanden med spisning 

og hygge. Troels og Ditte arrangerer turen, der er fælles afgang med bussen kl. 16:00 fra skolens p-

plads.  

 


