
  OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS    
     TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING 

Referat skolebestyrelsesmøde den 29. juni 2021 

Fraværende fra mødet: Tanja og Else 

1. Dagsorden godkendt. 

2. Referat godkendt. 

3. Opfølgning fra sidste møde: 

3.1 Tag: I forhold til prisstigninger er det en uvildig vurdering, at det måske vil koste ca. kr.  20-

25.000,- mere end det første tilbud. Roel og Nis udarbejder sammen udbudsmateriale på taget og 

sender ud til 4 håndværkere. 

4. Meddelselser fra: 

4.1: Formand: Ikke noget at berette fra formand. 

4.2: Skoleleder: Elevsituation: 9 elever går ud af 9. klasse. Der starter 5 nye i 0. klasse og derudover 

er der indskrevet 2 nye børn. Der kommer desuden en ny familie til nytår. 

Generelt er der en god stemning blandt lærere og elever. 

4.3 Afdelingsleder: Der er opdaget en fejl i budgettet for dette halvår, som nu bliver rettet. 

Der starter 2 nye børn, udover dem vi allerede ved, skal starte. Stine stopper og der søges pt. 

tilkaldevikarer. 

Fra 1. august er der nye åbningstider i Børnehuset: Mandag til torsdag kl. 6.00-16.45 og fredag kl. 

6.00 til 16.00. 

Der er ligeledes en god stemning i Børnehuset. 

4.4 Forældrerepræsentant: Ikke til stede. 

4.5 Medarbejderrepræsentant: Intet at berette. 

5. Konstituering: 

Formand: Nis 

Næstformand: Tommy 

Sekretær: Else/Carina 

Kasserer: Kim 

6. Rengøring: I forhold til skilte forældre opfordres der til, at begge forældre deltager i rengøringstjansen. 

Det er dog forældrene selv, der aftaler, hvordan de vælger at gøre. 

7. Tilgodehavende skolepenge: Troels og Anne-Louise mødes efter ferien og lægger en plan for, hvilke 

sager vi vil/kan arbejde videre med. 

8. Halvårsregnskab: Tom laver halvårsregnskab til næste møde. Dette lægges fast på mødet i august 

(årsplan). 



 

9. Evt. Troels og Nis kontakter SSP i forhold til de problematikker, der opleves i Overlade med børn/unge 

mennesker. Udspil til dette sendes rundt i bestyrelsen, inden det sendes til SSP. 

Skolen holder 5 års jubilæum den 13. august for alle børn/elever. 

Indskrivningsdagen for kommende 0. klasse virkede lidt tam. Der er plads til forbedring til næste år. 

Der manglede ligeledes mere praktisk information til forældrene. 

Punkter til næste møde: Politik om børn alene på legepladsen (Ditte). Komme og gå-tider (Ditte) 

10. Næste møde er den 18. august 

 


