
OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS    
TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING 

Referat fra bestyrelsesmøde den 15.2.2021  

Tilstede fra bestyrelse: Tommy, Nis, Kim, Jesper, Else, Tanja, Ditte, Troels, Lene og Carina 

------- 

 

Fraværende fra bestyrelsen: Anne og Mahmoud 

-------- 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Punkter til opfølgning: 

3. Kort opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde 

3.1. Foldere er klar til at blive oversat til polsk (og evt. andre sprog). Ditte følger op på dette. 

3.2. Udvalg til at varetage 5 års jubilæum til sommer. 

3.3. Bussen skal synes uge 8. 

4. Meddelelser fra 

4.1 Formand 

4.2 Skoleleder 

 4.3 Afdelingsleder 

4.4 Forældrerepræsentant 

4.5 Medarbejderrepræsentant 

5. Afholdelse af græshold-, pedelklub-, støtteforening-, bestyrelses-, personale- og forældrerådsaften. (fra 

årshjul). Måske aftenen skulle hedde noget mere smart? 

6. Evt. 

7. Næste møde 

 

 

 

 

 



 

1. Dagsorden godkendt. 

2. Referat godkendt. 

3. Opfølgning fra sidste møde. 

3.1 Ditte har spurgt et par forældre, om de vil hjælpe med oversættelse af folder til polsk. Hun 

afventer pt. svar. 

3.2 5 års jubilæum/ 9. klasse afslutning. Vi afventer, at vi ved lidt mere om, hvad der må ske i 

forhold til restriktionerne. Troels har snakket med 9. klasse om, hvad de kunne tænke sig skal foregå 

i forbindelse med deres afslutning. Der kan evt. blive tale om, at vi holder et mere decideret 

skolejubilæum i samarbejde med byfesten på den anden side af sommerferien. Der følges op på 

dette på næste møde. 

3.3 Syn af bussen i næste uge. Jesper har styr på det. 

3.4 Jesper er ved at undersøge andre priser på ladcykler, da han mener, der skal andre og bedre 

modeller til, end der først var hentet tilbud på. De er dyrere, men Støtteforeningen har fundet 

sponsorer, der gerne vil bidrage hertil mod at få reklameplads på cyklerne. Vi afventer, da der skal 

findes først og fremmest økonomi hertil og også en løsning til at have dem forsvarligt låst inde. 

4.  

4.1 Formand: Der er kommet indbydelse til Landsmødet i den 10. april, som bliver lidt anderledes 

skruet sammen end vanligt. Nis opfordrer til, at vi melder os til dette arrangement. Se tilsendt 

program. OBS! Der er tilmeldingsfrist den 5. marts. 

4.2 Skoleleder: Nylig overstået møde med revisor og sekretær vedr. afslutning af årsregnskab.   

Troels har kontaktet vores forsikring, da en fra Pedelklubben har fået afslag på erstatning i 

forbindelse med et fald fra stige. Det er vigtigt, at både forældre og Pedelklubben er forsikret under 

både arbejde og rengøring på skolen. 

Der er gang i APV pt. 

Der er lidt problemer med varmen på skolen pt., men der arbejdes med det. 

Gennemgang af likviditetsbudget, som pt. ser pænt ud, men som vi også ved hurtigt kan ændre sig. 

Der er nu kommet afklaring for afslutningsprøver for 9. klasser, hvilket giver ro for både elever og 

lærere. Eleverne skal op til mundtlig og skriftlig dansk, mundtlig engelsk og skriftlig matematik. 

Viggo – skoleintra: der er landet en aftale om den ”lille” pakke, som helst skal præsenteres på 

generalforsamlingen. 

Der er kommet 2 nye drenge i skoledelen. 

På opslagstavlen i glasgangen er der en oversigt over, hvilke lokaler, der skal gøres rent. Troels 

opdaterer denne løbende. 

4.3 Afdelingsleder: Kampagnen ”Hvor er der en voksen?” (minimumsnormeringer i 

daginstitutioner)er ved at lande og lige nu afventer vi, at der kommer melding ud i slutningen af 

februar. 

Gitte (ny rengøring) er startet godt ud. Gitte er omhyggelig og klarer jobbet godt. 

Afventer stadig svar fra BUPL i forhold til kompensation for ekstra udgifter for rengøring. 

Nyt barn pr. 1. april. 



 

Der afventes, hvordan Covid 19 testning skal foregå fremadrettet. 

4.3 Forældrerepræsentant: Intet nyt 

4.4 Medarbejderrepræsentant: Der udtænkes plan for, hvor MC Donalds tårnet skal være. 

Medarbejderne glæder sig til legeplads mm. bliver færdig. 

5. Afholdelse af græshold-, pedelklub-, støtteforening-, bestyrelses-, personale- og forældrerådsaften. (fra 

årshjul). Måske aftenen skulle hedde noget mere smart? Jesper og Lene er i udvalget og har snakket om 

mulighederne, hvilket dog er svært grundet restriktionerne. Udvalget melder ud, når der er noget mere 

konkret. 

6.  Evt.:  Bodil har indhentet nye tilbud fra Stadsing på dispensere, toiletpapir, ny vaskemaskine mm. 

Carina og Bodil mødes og gennemgår priserne, hvorefter Carina kontakter Berendsen og hører om de 

vil/kan matche priserne, inden vi skifter det hele ud. 

7. Næste møde er den 23. marts 

 

 


