
   OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS   
   TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 21.09.2021 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

3. Kort opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde 

3.1. Udbudsmateriale til tag (Roel/Nis): Der er ingen håndværkere, der har tid til at tage opgaven på sig 

pt. De plader, der trængte mest til udskiftning, er blevet skiftet. Taget burde nu kunne holde til 

næste år og ellers bliver der løbende skiftet de plader, der er nødvendige. Vi indhenter nyt tilbud til 

foråret. Loftet i køkkenet har taget skade af vandet og en udskiftning er nødvendig. 

3.2. SSP: Der er sendt brev ud til forældrene fra SSP. SSP har desuden været inde i 5., 6., 7. og 8. klasse 

til en snak med eleverne. 

3.3. Bussen – antal afgange: Pt. er der 3 afgange om eftermiddagen. Troels vil gerne arbejde hen imod, 

at skemaet næste år bliver tilrettelagt sådan, at der kun er 1 eller 2 afgange om eftermiddagen. 

3.4. Legepladsreglement: Det er Børnehusets beslutning, hvilke børn, der kan gå ud på legepladsen 

uden en voksen. 

3.5. Komme og gå tider i Børnehuset: Det vil kunne spare mange ressourcer i Børnehusets hverdag, hvis 

personalet ved, hvornår børnene cirka kommer og går. Det er ud fra et ressourcemæssigt 

perspektiv for at fordele personalet bedst i løbet af dagen. Brevet, som sendes ud til ferier, hvor 

man melder komme/gå tider, er et godt udgangspunkt. 

4. Meddelelser fra 

4.1. Formand: Ikke til stede 

4.2. Skoleleder: Else Overgaard starter som sekretær på skolen fra den 1. januar. Anne Louise stopper 

den 1. februar, så der er et overlap. Else skal på blandt andet budget- og lønkursus i løbet af 

efteråret. 

Kursus for nye bestyrelsesmedlemmer sendes ud og de, der ikke har været afsted kan melde ind. 

4.3. Afdelingsleder: Forældremøde er vel overstået. 

Der starter 1 nyt barn 1/10 og et mere barn senere på året. 

VIGGO er startet op i Børnehuset. 

4.4. Forældrerepræsentant: Der har ikke været møde. 

4.5. Medarbejderrepræsentant: Ikke til stede. Meddelelse fra Simon: Han har ikke mulighed for at 

deltage hverken tirsdag eller onsdag indtil februar. 

5. Bestyrelsens forretningsorden: opfølgning og evt. ændringer, herunder tavshedserklæring (fra årshjul): 

Roel skal underskrive tavshedserklæring. Forslag om, at roller og opgaver fordeles i bestyrelsen. Tommy 

følger op på dette. 



 

 

6. Gennemgang af kvartalsregnskab for april, maj og juni ved kassereren (fra årshjul): Budgetopfølgning 

frem til 31/8: Indtil videre viser det et overskud på kr. 177.987,- pr. 31/8. Sammenlignes dette med det 

oprindelige budget er der nogenlunde overensstemmelse. 

Forældrebetalinger: Flere familier er nu i gang med at afbetale på deres gæld. 

7. Nedsættelse af generalforsamlingsudvalg (fra årshjul): Kommer på årshjulet til mødet i februar. 

8. Orientering om det kommende skoleår ved skoleleder (fra årshjul): Fokus det næste skoleår: Tema 

omkring Skammerens Datter, som også kommer til at være omdrejningspunkt i dramaugen. Desuden 

fokus omkring håndværk – blandt andet arbejdet med sjægten i samarbejde med Limfjordsmuseet. 

Efteråret byder desuden på lejrskoler for flere grupper. 

9. Orientering om det kommende år i Børnehuset ved afdelingsleder (fra årshjul): Implementering af 

læreplaner. Fokuspunkt omkring digital dannelse (pålagt fra sidste tilsyn). Evalueringskultur. Pædagogisk 

dag i oktober: Overordnet kultur i huset. 

10. Status efter 5. september. (fra årshjul): Pt: 60 elever (63 sidste år) og 5 SPS elever (4 sidste år). 

11. Evt. 

Vi får nyt forsikringsselskab pr. 1/1-22. 

Børnehuset tilbyder en 25 timers plads, som ikke eksisterer i kommuneregi. Der har ikke været 

mange børn, der har haft denne ordning. Skal på som punkt på næste møde. 

Regulering af priser (børnepasning) sættes på til næste møde. 

12. Næste møde 12.10.2021 

 


