
  OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS    
 TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING 

Referat bestyrelsesmøde den 4. april 2022 

Tilstede: Troels, Ditte, Simon,  Else, Nis, Tommy, Tanja, Kim, Jesper, Roel og Carina. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referat godkendt. 

3. Kort opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde 

Der følges op på varmen i hele huset. Simon forhører sig, hvordan det opleves nu. Pt. er varmen ens 

i hele huset. 

Der bliver undersøgt, hvad det koster at gøre ”soveskuret” lovligt i forhold til brand. 

Troels får tilbud fra Marius Pedersen vedr. affaldsløsningen i forhold til yderligere sortering. 

Lene vil gerne hjælpe Jesper med at arrangere aftenen i Lars' sommerhus. 

Opfølgning tag: Jesper mener, der kan være en utæthed i nogle vandrør på loftet. Umiddelbart er 

taget tæt nu. Snak om, hvorvidt der kan søges fonde til fx solcelletag. 

4. Meddelelser fra 

4.1. Formand: Intet at berette. 

4.2. Skoleleder: Sabrina kommer tilbage primo maj. Camilla  har sagt sin stilling op og er pt. sygemeldt. 

Der er ansat  en lærer til at varetage stillingen, indtil Anne kommer tilbage til jul. Tirsdag den 5/4 er 

der indskrivningsdag. 

Fredag den 8/4 er der pædagogisk dag. 3 forældre har meldt sig til at være hos eleverne, der må 

gerne komme flere til. 

4.3. Afdelingsleder: 1 tilmeldt børnehave pr. 1. maj. 1 barn er startet i vuggestue. Irla stopper i 

køkkenet. Dagplejerne i området begynder igen at komme i hallen sammen med vuggestuen. Der 

starter 2 nye vikarer. Samlet personalemøde (både vuggestue og børnehave) fornylig med socialt 

arrangement. 

4.4. Forældrerepræsentant: Møde den 25/4 

4.5. Medarbejderrepræsentant: Intet at berette. 

5. Årshjul : Blandt andet snak om temadag for bestyrelsen med fastlæggelse af arbejdsudvalg/grupper. 

Dagen skal være velforberedt og både være en arbejdsdag , men også indeholde et socialt  aspekt. 

Opfølgning i forhold til aftenen med Lisbeth Qvortrup om vores bestyrelsesarbejde 

Troels kigger det udkast igennem, som han  tidligere har sendt ud. Heri skal også defineres et 

forretningsudvalg eller lignende. 



 

6. Skolepenge det kommende skoleår (fra årshjul): Skolepenge og moderation indeksreguleres pr. 1/1 

2023. 

6.1. Herunder SFO pris: SFO indeksreguleres pr. 1/1 2023. Der skal betales kr. 50,- i madpenge pr. barn 

pr. 1. august.  Dette varsles på kommende Generalforsamling. 

7. Forberedelse til GF inkl. Tilsynsførende rapport (fra årshjul): Rapport fremlægges til GF. 

Tom er booket. Elin er booket. Dagsorden er sendt ud. 

Else laver opslag på Facebook  også med reminder til medlemmer af Skolekredsen vedr. betaling.. 

Troels spørger, om Pedelgruppen vil sætte borde og stole op. Else sætter indkaldelse på 

hjemmesiden, facebook og laver opslag. Tommy spørger Knud, om han vil være ordstyrer. 

8. Arbejdsdag: Fastsættes til den 21. maj. Pedelgruppen har en liste med to do opgaver. Roel og Jesper går 

en runde på skolen og  står for indkøb. Tommy står for forplejning. 

9. Næste års skoleskema: Intet at bemærke. 

10. Evt. 

Kim har fået en klage over alarmsystemet, som er ved at være klar til udskiftning. Dette bliver gjort 

snarest. 

11. Næste møde d. 10. maj. 

 

 


