
      OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS 
        TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 14. december 2021 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

3. Kort opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde 

3.1.  

4. Meddelelser fra 

4.1. Formand 

4.2. Skoleleder 

4.3. Afdelingsleder 

4.4. Forældrerepræsentant 

4.5. Medarbejderrepræsentant 

5. Snerydning og salt (Kim) 

6. Rengøring (Kim) 

7. Budget afslutning (på årshjul står opfølgning på budget – de må gå under samme punkt)  

8. Evt. 

9. Næste møde  

 

1. Dagsorden godkendt  

2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt  

3. Ingen opfølgning 

4. Meddelelser fra 

4.1. Formanden;  

Intet at berette. 

4.2. Skoleleder;  

FSL = ny decentralløn, lønstigning på ½%, svarende ca. til 2000 kr. for en fuldtidsansat pr år. Vi 

ligger gennemsnitlig mht. decentralløn.  

Officepartner; Syn og skøn skal foretages af kopimaskinen. Printeren er fungerende. 

Nødundervisning starter i morgen.  

Rikke lærer har sagt sin stilling op pr 1/1-21. Rikke er barselsvikar for Sabrina som kommer tilbage 

til maj, timerne bliver dækket af en vikar, som er kendt i huset. 

4.3. Afdelingsleder; 

Kidds rapport; Ditte har haft 30 minutters online tilbagemelding. Stor ros til personalet. Generelt 

en god oplevelse. Der kommer nye regler indenfor tilsyn.  

Maria i vuggestuen har sagt op pr 1/1-22.  

SFO – der har været en ansøger, som har en del erfaring med målgruppen. Der skal indhentes 

referencer.  
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Irla kommer tilbage efter nytår i 1 time dagligt x 4. En dag med 4 timer til bagning.  

Status på børnetal: 2 nye børn i børnehaven efter ferien, plus en fra vuggestuen. 2 nye i 

vuggestuen efter ferien. 

4.4. Forældre; 

Tanker om arrangement til foråret.  

4.5. Medarbejder; 

Intet nyt.  

5. Snerydning og salt;  

Der spørges ind til planen; Holger har tjansen. 

6. Rengøring (Kim) 

Der er nogle hold med dårlig tilslutning af forældre.  

Tanja laver et udkast til brev til alle forældre, som sendes med hjem til næste skolehjemsamtale.  

Der snakkes om mulighed for at betale sig for rengøring. Troels snakker med Vilsted friskole for at høre 

hvordan de håndterer forældrebetaling ved forældre rengøring.  

Der er nye forældrehold, der skal på rengøringslisten, og der prioriteres at sætte nye på de hold, hvor 

tilslutningen er dårligst.  

7. Budget afslutning (på årshjul står opfølgning på budget – de må gå under samme punkt)  

3 ansatte i vuggestuen. Der er ikke medtaget vikarlønninger til at dække vuggestuen (3 måneder, da 

der fra april er nedgang i børneantal.). Ditte regner på tallene snarest.  

Ekstra 20% beskæftigelsesgrad afsat i skolen, især til dækning af SPS elever.  

Der sendes besked rundt med ændringer og reviderede resultat (Else) 

8. Evt. 

Næste gang – revidering af årshjul.  

9. Næste møde 11. januar.  


