
OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS
TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING

Indkaldelse til bestyrelsesmøde d. 16/11-2021

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

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

3. Kort opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde

3.1. Arbejdsopgaver – asfalt og garderobe

3.2. Legetårn fra McDonalds, skal det sættes op? 

3.3. Rollefordeling i bestyrelsen 

3.4. Liste over rengøring

3.5. Rengøring i børnehuset 

3.6. Takster i børnehuset

4. Meddelelser fra

4.1. Formand

4.2. Skoleleder

4.3. Afdelingsleder

4.4. Forældrerepræsentant

4.5. Medarbejderrepræsentant

5. Planlægning af personale/bestyrelsesaften (fra årshjul, punkt fra sidste møde)

6. Gennemgang af kvartalsregnskab for juli/aug/sept v/kasseren (fra årshjul, punkt fra sidste møde)

7. Tilmelding til Friskolernes årsmøde (fra årshjul) 

8. Afholdelse af bestyrelses- og personaleaften. (fra årshjul)

9. Beskrivelse af de forskellige poster i bestyrelsen. 

10. Evt.

11. Næste møde 14. december. 

1. Dagsorden godkendt. Udsættelse af punkt 9 til næste møde.

2. Referat godkendt.

3. Opfølgning fra sidst:

3.1 Asfalt og garderobe: Asfalt udsættes til mødet i januar, da det er vigtigt, Ditte er med. Evt. skal Lene
også inviteres med. Det er desuden ikke uproblematisk at grave asfalt op for at etablere græs i stedet, 



da der er meget stabilgrus under. Troels og Ditte tager en snak om garderoben. Der er bred enighed 
om, at det vil være ærgerligt, at inddrage glasgangen til garderobe. 

3.2 Legetårn fra McDonalds: Jesper sælger det. Vi er usikre på, om det ville kunne godkendes. 

3.3 Rollefordeling: Tages på næste møde, hvor Tove også er med. 

3.4 Liste over rengøring: Der er kommet lister op over rengøringsområde. Det er et ønske, at det sidste 
kvarter om fredagen inden samling fremover bliver brugt på oprydning i klasserne og gangområder. 
Troels tager dette med til lærermøde.

3.5 Rengøring i Børnehuset: Gitte fortsætter med rengøring i Børnehuset. 

3.6 Takster i Børnehuset: 25 timers pladsen bliver udfaset, så der ikke kan optages nye børn i denne 
ordning. De, der evt. har 25 timers plads nu, kan fortsætte. 

4. Meddelelser fra:

4.1 Formand: Ikke noget at berette. Næstformand beretter om tilsyn i Børnehuset. De private 
institutioner bliver observeret ud fra 3 parametre, hvor de offentlige bliver observeret på 9 parametre. 
Ligeledes er tiden der bliver observeret i meget forskellig. Der er enighed om, blandt de private 
institutioner, at metoden ikke er særlig tilfredsstillende. 

Ditte modtager ½ times evaluering på rapporten kommende fredag. På den lange bane vil 
Friskoleforeningen tage en dialog med Kommunernes Landsforening i forhold til tilsyn fremover. 

4.2 Tre nye elever er startet i henholdsvis 5., 6. og 8. klasse.

Nye Corona-tiltag: Der bliver planlagt juleture mm. klassevis, og viser det sig, at vi kan gøre det i større 
sammenhænge bliver nogle hold slået sammen. 

Ny sekretær pr. 1. januar: Else har været med til at lægge budget. Anne Louise kommer i januar og 
hjælper med regnskab. 

Jacob planlægger barsel i de sidste 3 måneder af 2022.

Møde med Tove Dohn: 7. december kl. 16.30

Ditte vil finde ud af, hvordan man når frem til beregningsgrundlaget for minimumsvurderinger i 
institutioner i kommunen. 

4.3 Afdelingsleder: Ikke tilstede.

4.4 Forældrerepræsentant: Der er planlagt skolefotografering den 23. november. Ingen arrangementer 
før til foråret grundet Corona situationen.

4.5 Medarbejderrepræsentant: Ikke tilstede.

5. Planlægning af personale/bestyrelsesaften: Troels tager det med på lærermøde, om der er nogle 
emner/temaer, som lærerne kunne tænke sig at tage op sådan en aften. Ligeledes gør Ditte i 
Børnehuset. 

6. Kvartalsregnskab: Pr. 30/9 er der et anslået overskud på kr. 100.000,- 

7. Tilmelding til Friskolernes Årsmøde: 30. april – 1. maj 2022. Alle bedes tænke over, om de har lyst til at 
deltage. Tilmelding i januar. Kursus for nye bestyrelsesmedlemmer: opfordring til at nye medlemmer 
melder sig til. Troels koordinerer tilmelding. 

8. Afholdelse af bestyrelses- og personaleaften: Taget under punkt 5.

9. Beskrivelse af de forskellige poster i bestyrelsen: Udsat til vi har haft mødet med Tove Dohn.



10. Evt.

Vaskemaskine i skolekøkkenet er meget ulækker. Gummiringen skal skiftes. Troels hører Bodil, om 
Pedelklubben har det på deres liste.

Overskud fra Fællesfest på kr. 19.000,- Der blev givet kr. 5000,- til Menighedsrådet til ny hjertestarter. 
Resten af overskuddet blev delt mellem alle foreninger med kr. 1500,- til hver. Flere foreninger valgte 
at give deres overskud til Støtteforeningen med det samme. 

Tommy indhenter tilbud på ny printer.

11. Næste møde 14. december: Julefrokost. Nis forhører sig hos Restaurant Messen mht. mad.


