
       OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS  
       TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING 

Referat fra ekstra bestyrelsesmøde den 09.06.2020  

Tilstede fra bestyrelse: 

Nis, Troels, Ditte, Lene, Thomas M, Kim, Thomas L, Anne (referant), Tommy, Karina 

 

Fraværende fra bestyrelsen: 

Pernille og Else 

 

Dagsorden: 

1. Økonomi og planlagt besparelser 

2. Legepladsbyggeri 

3. Rengøringshold 

4. Skoledagen under COVID-19 

5. Afslutning for bestyrelsen 

 

1. Troels præsenterer procesplan for personalereduktioner på Overlade Friskole og Børnehus ud fra 

anbefaling fra Friskoleforeningen. Besparelsen skal være svarende til en 0,85 stilling.  

Hver (fuldtids-) lærer underviser 780 timer om året, svarende til 19,5 timer om ugen.  

Den præsenteres for medarbejderne i skoledelen i morgen. 

Muligheder for og ønsker til orlov skal medtages i vurderingerne og beslutningsprocessen, men det skal 

hænge sammen med fagfordelingen. 

Ditte gennemgår plan for Børnehuset efter sommerferien i henhold til børneantal og normeringer. 

Der er taget udgangspunkt i normeringer som i Vesthimmerlands kommunale tilbud. 

For overblik over estimeret børneantal og planlagt bemanding henvises til Dittes skema. 

Præsentation af muligheder for besparelser, flere løsninger er i spil. 

Ditte lægger 19 timer om ugen til ledelse, og det er mere end ansættelsen dikterer. 

Der skal være fremvisning af Børnehuset til en familie med et vuggestuebarn. 

Nyt børnehavebarn er indskrevet pr. 4.1.2021. 

2. Der er bevilget penge fra flere fonde, så legepladsbyggeri kan sættes i gang.  

Firma til udførelse er ikke valgt.  

Troels og Claus er legepladsudvalg og arbejder videre med projektet. 

3. Fortsætter som på nuværende tidspunkt indtil efter generalforsamling i august. 

Det er fortsat én forælder fra hver familie, der møder op og vedkommende møder op uden børn. 

4. Der er gang i meget varieret undervisning, der er mange gode idéer at tage med til engang, når 

situationen er normaliseret. 

5. Afslutningsaften for bestyrelsen slåes sammen med ”miniafslutning” for pedelklubben og græsholdet 

torsdag d. 18.06.2020 kl. 17:00 i Lars sommerhus i Lendrup. 

 


