
OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS
TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING

1. Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 15. februar 2022

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat godkendt. 

3. Kort opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde

3.1. Revidering af årshjul 

Udsættes til efter 15. marts, hvor der er planlagt en aften med konsulent, Lisbeth Qvortrup, der 
kan give os inspiration og arbejdspunkter til skolebestyrelsesarbejdet.  Vi mødes til mad kl. 18.

3.2. Hilde er opsagt pr. 1/5 2022. Hun har sidste dag den 28. marts, da hun har en del ferie tilgode. 
Gitte overtager timerne og kommer dermed op på 30 timer pr. uge pr. 1/4 2022. Samme dato 
stopper forældrerengøringen og der kommer en prisstigning i forhold til rengøringen. Se punkt 6.

3.3. Varme

Der er problemer med at styre varmen på nogle områder på skolen. Der arbejdes på at få styr på 
det fra Pedelklubbens side. Kim og Jesper tager en snak med Pedelklubben om, hvad der kan gøres 
og hvad de skal være påpasselige med. 

3.4. Personale PC'er

PC'erne er gamle og der er brug for nye. Simon har kigget på nye (genbrugs PC'er), men der er ikke 
truffet beslutning om noget endnu.

3.5. Børnehusets legeplads

Pedelklubben er snart færdige med skuret. Ditte snakker med dem om næste skridt på 
legepladsen. Ditte undersøger om reglerne i forhold til brandsikkerhed. 

4. Meddelelser fra

4.1. Formand

Ikke til stede.

4.2. Skoleleder

Er blevet kontaktet af Daka, som fortæller, at alle private virksomheder skal sortere organisk 
affald. Troels undersøger sagen. 

Der er udfordringer på personalesiden i forhold til sygdom lige nu (Corona). Der er håb om, at der 
er bedring efter vinterferien.

Sabrina kommer tilbage 1/5. 

Der arbejdes på 9. klasses udlandstur.



4.3. Afdelingsleder

Børnehuset er meget hårdt ramt i forhold til Corona. Både personale og børn er ramt af smitte. 
Personalet har været meget fleksible.

1. marts starter nyt barn i vuggestue og i børnehave. Der er desuden ny familie med tvillinger til 
efteråret. 

Børnehaven kommer op på 26 børn. Kasia s ansættelse forlænges indtil skolestart 2022 og vil være 
både i vuggestue og børnehave fremover. 

Roel har fundet garderober, som bliver sat op midlertidigt i glasgangen. 

Irlas praktik stopper snart. Der skal findes en løsning på, hvordan opgaven i køkkenet løses 
fremover. 

Ditte vil undersøge nærmere, om der er noget at hente i forhold  til Coronarelaterede merudgifter,
som der loves/snakkes meget om. 

4.4. Forældrerepræsentant

Roel har lagt op til et nyt møde, men der har ikke været noget afholdt endnu.

4.5. Medarbejderrepræsentant

Intet at meddele. 

5. Forretningsorden samt ansvars- og kompetenceplan for bestyrelse og ledelse. 

Der findes allerede en forretningsorden, som er gældende. Med inspiration fra bestyrelseskursus har 
Troels lavet et udkast til ansvars- og kompetenceplan.  Dette gennemgås til mødet den 5. april.

6. Skolepenge/betaling af rengøring

Pr. 1/5 opkræves alle familier kr. 200,- i rengøring uanset hvor mange børn, man har på Friskolen og i 
Børnehuset. 

Skolepenge og moderation indeksreguleres pr. 1/1 2023.

Forældrene informeres pr. brev den 4. marts. Tommy laver et udkast. 

7. Mad og frugt i børnehaven

Det har hidtil været et tilvalg  at tilkøbe mad/frugt i børnehaven. Dette ændres, så det fremover er 
obligatorisk for alle. Det ændres på tilmeldingsblanketten og på hjemmesiden. 

8. Afholdelse af græshold-, pedelklub-, støtteforening-, bestyrelses-, personale- og forældrerådsaften (fra 
årshjul)

Jesper spørger Lene, om hun vil være med til at arrangere det. Arrangementet omdøbes til: Aftenen
i Lars' sommerhus.

9. Evt.

Årsmøde: Tilmelding er åben. Troels sender ud på Viggo.

10. Næste møde 15. marts 2022


