
Årsberetning Sinding-Ørre Midtpunkt 2019 

Så er det blevet tid til at afholde beretning for Fællesbestyrelsen ved Sinding-Ørre Midtpunkt.  

Ny bestyrelse: 

Vi startede efter sommerferien med at den nye fælles bestyrelse blev konstitueret. 

Nye i bestyrelsen er Helle Højmose, (som henover året er blevet afløst af Sidsel Heidemann), Karen 

Middelkamp, Henrik Vilstrup, der udover består bestyrelsen af Anne Brøgger Lindholm, Rudy Søgaard, 

Winnie Højer og undertegnende. 

Næstformand blev Winnie Nielsen og Formand er undertegnede. 

-Også dette år blev et år, hvor der har været mange ting at tage fat i.  

Vi har besluttet, at vi vil gennemgå alle vores politikker og principper,  så vi er sikre på, de er opdateret og 

relevante for vores tilbud. Dette gøres ved, at vi på hvert møde kigger et princip eller politik igennem. Dette 

arbejde kommer vi til at forsætte efter sommerferien. 

Vuggestue med vokseværk 

Vores Vuggestue er vokset fra 15 til 22 pladser, fordelt i både Hvepsereden og Midgaarden. Det er dejligt, 

at der er børn til at fylde så mange pladser ud. Det har vi brug for her i vores små lokale samfund. 

Fysisk har vuggestuen i afdeling Midgaarden også fået dobbelt så meget plads (60m2.) Stor tak til de 

frivillige forældre i afdeling Midgaarden, der har bidraget til at rive en væg ned og sætte en ny dør i. Vi er 

som institution afhængig af den hjælp, som I forældre yder, så mange tak for den. 

Dagplejen i Sinding-Ørre 

I den tid jeg har siddet i fællesbestyrelsen har vi truffet mange beslutninger, ikke alle er lige populære. At 

lade det økonomiske og ledelsesmæssige ansvar for dagplejen i Sinding-Ørre gå tilbage til kommunen har 

helt klar været en af dem, vi har taget mest tilløb til. Men i sidste ende handler det om at holde skindet på 

næsen økonomisk set for vores samlede dagtilbud Hvepsereden-Midgaarden.  

Bestyrelsen ønsker  forsat, at vi har et dagpleje tilbud i vores distrikt, og at vi har et tæt samarbejde med 

dagplejerne.  

Dagtilbud. 

I løbet af året har vi fået tre Faglige Fyrtårne i vores institution, Hanne, Pia og Merete har modtaget 
uddannelse. De Faglige Fyrtårne var underuddannelse ved VIA i De nye styrkede læreplaner. Der skal være 
stor fokus på læringsmiljøet, samtidig med at der skal ske læring hele dagen. Vi går fra aktivitetsmål til 
læringsmål. Før var det aktiviteten, der satte rammen for, hvad vi ville arbejde med. Nu er det selve 
læringen, der er i fokus. Yderligere arbejdes der med de traditioner, der er året rundt.  
 

Merete har fået et nyt kontor i Midgaarden, hvilket ligger godt i tråd med, at vi i bestyrelsen ønsker, at 

vores dagtilbudsleder kan være så tæt som muligt på alle ansatte og på os som forældre. Med to matrikler 

kan det til tider være en svær øvelse. 



I marts deltog Merete og jeg i Kontraktmøde med Pia Elgetti, nu afgået leder af dagtilbud i Herning 

kommune. Dette er en del af det årlige tilsyn. Her talte vi blandt andet om de nye styrkede læreplaner. 

Mødet gik rigtig godt, og daginstitutionen fik anerkendelse for det arbejde, der gøres.  

Budget og økonomi dagtilbud: 

Vi kom ud af 2018 med et mindre forbrug/overskud.  

I bestyrelsen følger vi vores økonomi tæt, det gør vi da vi er en lille enhed, hvilket gør os sårbare for de 

mindste udsving i børnetal, men også ved sygemeldinger blandt personalet bliver vi udfordret. 

Bestyrelsen ved, at alle gør deres bedste, for at få alle enderne til nå sammen. Og selvom vores børn 

indimellem har mødt forskellige voksne på deres vej, er det vores håb, at vores institutions størrelse er med 

til, at de fleste voksne hurtigt bliver et ”kendt” ansigt. 

Fra fritidshjem til SFO 

Status er, at vi er godt på vej, og der er ved at være styr på detaljerne. To medarbejdere følger med til SFO 

et vist antal timer pr. uge hele året. Skolen tilkøber morgen-SFO af Hvepsereden. Resten af SFO-timer klarer 

skolen selv. Fysisk vil SFO komme til at holde til oppe i skolen, men naturligvis forsat bruge multi-

værkstedet, hallen og vores gode uderum mv. 

Det er ingen hemmelig, at det bliver dyrere at gå i SFO efter sommerferien, det gælder alle institutioner i 

Herning kommune. Dette må ses som en del af Herning Kommunes spareplan. 

Som bestyrelse kan vi kun håbe på, at I forældre forsat vælger vores tilbud til. Så vi får økonomi til at lave 

den bedste SFO, hvor vi vil arbejde på at inddrage vores lokale foreningsliv og også tilbyde lektiehjælp. 

Kortere skoledag: 

Efter sommerferien vil der blive en kortere skoledag for vores børn på Sinding skole. Det sker efter ønske 

fra alle skoler i Herning kommune. Det betyder konkret, at indskoling går 3 timer ned, mellemtrinet 2 timer, 

disse timer bliver konverteret til to lærerordning. 

Budget og økonomi: 

Vi kom ud af 2018 med et pænt mindre forbrug/overskud. 

Men skolen får svært ved at få det til at hænge sammen økonomisk  i indeværende år samt fremadrettet 

grundet skolens størrelse og tildeling af midler.  

Der skal på skoleområdet i Herning kommune spares 22,6 mio. i 2019, og igen i - 20, - 21 og 2022 skal 

økonomien tilpasses. Dette fylder naturligvis meget både for medarbejderne, men også for bestyrelsen. 

Der arbejdes på bedste vis for at få det til at hænge sammen. 

Høringsvar: 

Bestyrelsen har i forbindelse med budgettet for 2019 givet høringsvar på den Økonomisk tilfordelings 

model.  Der var to modeller i høring, og for os betød det ikke så meget, om det var model 1 eller 2, som 

blev valgt. Men til vores store overraskelse valgte børne- og familie udvalget en helt tredje løsning. 

Børne og familie udvalget havde efter at have læst høringssvar mv. arbejdet med en ny styringsmodel, som 

er en ”model 3”, Her er tildelingen faldet ud, således at 85% er elevtalsbestemt og 15 % er betinget af 



socioøkonomiske forhold. Grundskoletillægget til småskoler udgør således 475.000 kr. og ikke 600.000. Der 

gives et overgangsbeløb på godt 200.000 det første år. Det har naturligvis konsekvenser for en lille skole 

som Sinding skole. 

Teksperimentet 

4. kasse har hele skoleåret arbejdet med Ultra:bits, som er en microbit, som kan kodes. Elevernes arbejde 

med disse fik de lov til at vise frem på elektronik messen i MCH. Her fik de stor anerkendelse for deres 

kreative tilgang fra de besøgende og også fra Aalborg universitet. Det er vi rigtigt stolte af. 

Vi er derfor også rigtig glade for, at vi kan forsætte med dette arbejde efter sommerferien, hvor vi sammen 

med 4 andre skoler i Herning kommune er så heldige, at være blevet en del af Teksperimentet, udvikling af 

teknologiforståelse blandt vores elever på mellemtrinnet. Det bliver derfor muligt at indkøbe materiel og 

ekstra læretimer til dette projekt. Det glæder vi os over. 

Åben skole – projekt: 

At åbne skolen op ud mod samfundet er en del af skolereformen. Et projekt vi har fulgt tæt i bestyrelsen er 

et samarbejde mellem eleverne fra 5. og 6. klasse, Sinding-Ørre Lystfiskerforeningen, samt Biologer fra 

AUQA i Silkeborg, projektet gik ud på at stryge bækørreder, hvorefter det var planen at lægge æggene i 

rugekasser og derved hjælpe bestanden lidt på vej. Det viste sig desværre, at det er en svær øvelse at fange 

fiskene på det helt rigtige tidpunkt, og derfor lykkes projektet ikke helt i den oprindelige form, men jeg er 

sikker på, at eleverne havde nogle spændende og lærerige dage trods alt. 

AULA: 

Aulaer vores nye portal/samlingssted hvor skoler, institutioner, pædagoger, lærere, forældre og elever kan 

kommunikere med hinanden. Målet i Herning er, at AULA på sigt både dækker daginstitutioner, Skoler, SFO 

mv. I AULA kan der skabes fællesplatforme for kommunikation mellem forskellige faggrupper, og er tænkt 

som en erstatning af INTRA. Denne kommunikation kan både være kommunal og på tværs af kommuner. 

AULA starter ud efter sommerferien.  

Elevrådet: 

I løbet af året har vi haft et tæt samarbejde med Elevrådet angående drengetoiletterne i skolegården. 

Elevrådet udtrykte, at der var dårlig stemning ved drengetoilettet.  Vi har haft fat i de ansvarlige for 

rengøringen og har bedt om, at der strammes op omkring rengøringskvaliteten. Elevrådet har en i periode 

tjekket toiletterne morgen og eftermiddag. Der lugtede nogen gange, men hvis der blev luftet ud, så hjalp 

det.  

Derudover holder elevrådet forsat fast i at arrangere legepatrulje i frikvartererne til stor glæde for de 

yngste elever. 

Specialtilbuddet, Huset og Bussen. 

I Oktober fejrede vi  Husets 10 års jubilæum. Gennem de seneste 10 år har Huset været skole for elever, 

der ikke kan rumme den almindelige skole - og omvendt. Eleverne kommer fra hele Herning kommune. 

Det var en festlig dag, hvor hele Skole og andre interesserede deltog.  

Brian Krath som er pædagog i Huset kunne samtidig fejre sit 10 års jubilæum. Stort tillykke med det! 



Bussen deltog til Byfestens sæbekasse rally med en flot hjemmelavet sæbekasse bil og fik en flot 1. plads, 

stort tillykke. 

Indvielse af tilbygning: 

Vi har gennem flere år sammen med Sinding Gymnastik og Idrætsforening arbejdet på at udvide vores hal 

med et motionscenter og et depotrum, og mandag den 25. marts havde vi indvielse, hvor blandt andet 

formand Dorthe West deltog, en rigtig fin eftermiddag med et stort fremmøde. 

Ny legeplads ved Sinding-Ørre midtpunkt. 

Udeområdet omkring Sinding-Ørre midtpunkt har længe trængt til en kærlig hånd. Vi har i den forbindelse 

været så heldige, at Sinding-Ørre borgerforeningen har ønsket at støtte os økonomisk, hvilket vi er meget 

taknemmelig for.  

Vi har i bestyrelsen nedsat et Legepladsudvalget v. Karen og Anna. Der er lavet en plantegning over 

området. Elevrådet er kommet med ønsker til legeredskaber, og  ydermere har Karen og Anna besøgt 

mellemtrinnet. Sammen med Støtteforeningen nedsættes et lokalt byggeudvalg, som arbejder med 

opsætning af legeredskaber med videre. 

Tak: 

Til sidst vil gerne sige en stor tak til Bestyrelsen, medarbejderne og ledelsen for samarbejdet.  

Det var ordene,  I er som altid velkommen til at kontakte os med gode ideer og spørgsmål.  

På vegne af bestyrelsen 

Maja Bang 

 


