
   OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS   
   TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 18.08.2021 

 

Deltagere: Troels, Ditte, Roel, Tommy, Kim, Tanja, Else, Jesper og Carina. 

1. Ansættelse af Stine. 

2. Dagsorden godkendt. 

3. Referat godkendt. Tommy laver en fortløbende liste med opfølgende punkter fra hvert møde, hvori vi 

nemmere kan overskue og følge op på de punkter, der kræver dette. 

4. Opfølgning: 

4.1: Udbudsmateriale på tag bliver sendt ud indenfor de næste par uger. 

4.2: Troels og Anne-Louise har kigget på de tilgodehavende skolepenge. Det er et umiddelbart bud 

fra Troels, at det ikke er særlig realistisk at hele det tilgodehavende beløb kommer ind. 

Tilgodehavendet fra de familier, der ikke længere er tilknyttet skolen, vil blive afskrevet. 

Troels vil i løbet af en uge sende et bud ud på, hvor meget vi kan forvente at kunne få ind. 

4.3: Troels og Nis laver udspil til et brev, som sendes ud til de forskellige foreninger i byen, som 

forhåbentlig vil være medunderskrivere på dette. Efterfølgende sendes dette både til SSP og til 

Borgmesteren. Troels har forsøgt at ringe til SSP flere gange uden held. 

5. Meddelelser fra: 

5.1: Formand: Ikke til stede. 

5.2: Skoleleder: Fredagsbuskørsel bliver fremover delt mellem Holger, Troels, Lars og Ernst. Pt. er 

der 3 busafgange om eftermiddagen, hvilket vi måske kunne løse anderledes fremover. Punkt til 

næste møde. 

Opstart: Har været præget af coronasmitte og isolation af personale. Der har ikke været lukket ned. 

Friskolens 5 års jubilæum er udsat til fredag den 27. august grundet ovenstående. Jubilæumsdagen 

er fortrinsvist for børnene, men forældre er velkomne til at deltage. 

Troels har fået en sjægt foræret. Jacob (papfar til Thorbjørn og ansat på Limfjordsmuseet) vil 

sammen med Simon og børnene her på stedet sætte båden i stand, hvor nogle praktiske 

håndværksfag vil indgå. Limfjordsmuseet vil være behjælpelige med at søge midler hjem til dette og 

lader Jacob arbejde gratis herude. 

Hilde har lavet en liste med opgaver, hun ikke kan klare. Flere punkter hører under hovedrengøring 

og andre kan muligvis høre under pedelgruppen. 

Økonomi: Halvårsregnskabet viser et resultat på 244.000 kr. Dette er en forbedring i forhold til 

budget på 332.000 kr. Der har været flere børn og færre lønudgifter i det første halve år. Næste 

halvår vil dog se anderledes ud, da der er færre skolebørn i dette skoleår. Troels og Anne-Louise 

laver et revideret budget/opfølgning for dette halvår. 

5.3: Afdelingsleder:  Nyt barn i vuggestue. 2 rundvisninger i morgen til børnehave. Indmeldelse af 

barn i 2022. Irla er sygemeldt pt. Personalet løfter selv opgaven med mad indtil videre. 

Sommerferien er gået godt og der mangler kun at blive afviklet 2x1 uges ferie. 



 

 

I takt med at coronarestriktionerne lempes er der nu fokus på, hvordan børnehave og vuggestue 

igen finder og bruger hinanden. 

Udfordring at Ditte ikke har så meget tid i Børnehuset, nu hvor hun har timer i skolen. Der er behov 

for en mere synlig ledelse i hverdagen. 

Komme- og gåtider: Ønske om, at man med fremtidige børn får cirka komme- og gåtider. Punkt til 

næste møde. 

Børn alene på legepladsen: Der findes en politik om, at der ikke må være børn alene på legepladsen. 

Personalet beder om, at dette bliver taget op til revurdering. Punkt til næste møde. 

5.4: Forældrerepræsentant: Ikke noget at berette. 

5.5: Medarbejderrepræsentant: Ikke til stede. 

6. Forældre i daginstitutionen – brug klokken om morgenen (Ditte): Vedtaget, at dette fortsætter ligesom 

det har gjort igennem coronatiden. 

7. Blev taget under skoleleders punkt. 

8. Rengøring: Når forældre ikke dukker op, er det vigtigt at italesætte, at det er en fælles opgave for alle 

forældre. Som udgangspunkt er det ens eget ansvar at finde en, der kan komme, hvis man ikke selv kan. 

Troels sender dette ud som reminder i fredagsbrev, ligesom det bliver nævnt på forældremøder. 

9. Evt.: Fællesfest i hallen den 2. oktober – opfordring til at deltage heri. 

IT: Vi kører på lånt tid med vores computere, som kører Windows 7 (og kan ikke længere opdateres). 

Vi skal have taget hul på en udskiftning. 

10. Næste møde den 21/9 kl. 19 

 

 


