
      OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS 
        TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 11. januar 2022 

Tilstede: Troels, Simon, Else, Tommy, Nis, Roel, Kim, Jesper, Tanja 

Fraværende: Mahmoud, Ditte, Carina 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt.  

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Godkendt.  

3. Kort opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde 

3.1. Brev til forældre ang. rengøring 

Der tilføjes at man lærer de andre forældre at kende. Lærerne afleverer til eleverne til 

skolehjemsamtale. Lillegruppen har afholdt samtaler, og får brevene med hjem i tasken.  

Else printer kopier, og afleverer til børnehavebørnene.  

Troels sender med fredagsbrevet.  

4. Meddelelser fra 

4.1. Formand 

Der er delt corona-test ud mellem jul og nytår.  

4.2. Skoleleder 

2 elever udmeldt.  

2 nye, en elev i 3. klasse og et barn i børnehaven, som starter i skole til sommer. Derudover et barn 

i vuggestuen som ikke vides hvornår starter. De skal til Tyskland indtil marts, og starter herefter.  

Staten og UVM har pålagt et samarbejdsspor, som handler om lærernes arbejdstid. Problemet er 

formentlig større på en stor skole, end på en lille skole som vores. Vi opfordres til en TR på stedet – 

men ingen har haft interesse for det. I stedet snakker alle lærer og Troels om arbejdstid.  

Den gamle del af skolen er bygget op af betonelementer, som har revner. Hans Ebdrup, 

ejendomsadministrator i Vesthimmerlands kommune, har været og tjekke op på det.  

Møde med Lars – der er lidt problemer med varmen på skolen. Der er stor forskel på varmen i den 

enkelte rum.  

0.klasse må gerne få hjemmetest med hjem.  

Ny sekretær på skolen, Else, som sad i bestyrelsen. Carina er suppleant og træder til i stedet.  

Anne har født en dreng.  

Personalets pc’er er ved at være gamle. Der indkøbes ”nye”. Lærernes gamle kan bruges af nogle 

af eleverne.  

Sidste gang snakkede vi om bestyrelses- og personaleaften. Personale i skolen foreslår en udflugt, 

som at blive inspireret. 

Naturfagsugen og dramaugen er byttet. Skolefesten bliver derfor den 12. maj.  

4.3. Afdelingsleder 

Fraværende.  
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4.4. Forældrerepræsentant 

Forældrerådsmøde i næste uge.  

4.5. Medarbejderrepræsentant 

Personale er trætte af at temperaturen svinger meget. Børnene klager også. Troels og Nis følger op 

på varmen.  

Håndværkslokalet har ikke netværksdækning. Hvis undervisningen foregår i lokalet, skal eleverne 

gå frem og tilbage når de skal bruge computerne. Tommy og Kim følger op på netværk.  

5. Revidering af årshjul (marts indeksregulering opstartes?) 

Udefrakommende inspiration til at revidere årshjul og evt. dagsorden. Troels foreslår 

friskoleforeningen. Tommy kontakter friskoleforeningen.  

6. Bestyrelsens forventninger til kommende skoleår (fra årshjul)  

At ændre bestyrelsens fokus fra drift til at bestyrelsen bliver mere ide- og udviklingsorienteret. 

7. Tovholdere til græshold-, pedelklub-, støtteforening-, bestyrelses-, personale-, og forældrerådsaften. 

(fra årshjul) 

Jesper er tovholder, og spørger Lene i vuggestuen om hun vil hjælpe.   

8. Bestyrelsens forventninger til kommende regnskabsår (fra årshjul)  

Budgettet er godkendt. 

9. Asfalt/legeplads i vuggestuen 

Flyttes til næste møde da Ditte ikke er her.  

10. Opfølgning på personale/bestyrelses aften 

Er gennemgået under skolelederens punkt.  

11. Prisstigning (opfølgning fra efteråret) 

Priserne i børnehuset følgerne de kommunale takster. 

3 modeller til prisstigninger sendes til bestyrelsen først i næste uge.  

12. Rengøring, herunder forældrebetaling til rengøring. 

Gitte ønsker gerne flere timer. Hendes løn regnes med i forslagene om prisstigninger.  

13. Evt. 

Loft i skolekøkkenet – pedelklubben har kigget på det og konkluderet det godt kan vente.  

 

14. Næste møde 15/2-22.  

 

 


