FÆLLESBESTYRELSEN FOR SINDING/ØRRE MIDTPUNKT
Mødedato: mandag den 09.08.2021 kl. 17.00
Dagsordenpunkt
Ordstyrer: Kristina Kaspersen
Deltagere

Øvrige brugere
Fællespunkter for Hvepsereden/Midgaarden og
skolen

Referat
Addie Lausen, Anna B. Lindholm, Christen Buur
Romvig, Jørgen Risum, Kristina Spanggaard Kaspersen,
Maja Bang, Merete O. Sørensen, Pia Sas, Signe Berg
Andersen, Trine Broe Lauridsen og Majbritt Larsen.
Fraværende:
Velkomst til nye medlemmer i fællesbestyrelsen:
Signe og Trine
Mulighed for rundvisning på institutionen.
Opstart af daginstitution og skole

Skolen

Der gives tid til at bestyrelsen kan tale sammen om,
hvilke input, der skal gives til forældremøderne på
skolen, næste uge/august 2021
Sundhed, kost, madpakker, motion og bevægelse:
Louise Teglgaard kommer med oplæg til møderne.
Velkomst – god opstart første skoledag. Skønt at se
alle børnene igen samt de forældre, der mødte op til
første skoledag for 0.-1.klasse.
Børne og personalesituationen: Der er langtidssygdom
blandt personalet her fra sommerferien. Der er ansat
vikarer for dem, der er syge.
Indsatsområder kommende skoleår.
Overordnet: Fællesskabsstrategien for Herning
kommune. Gennemgang af fokuspunkter for Sinding
skole:
• Trivsel – relationsarbejde – AKT og ART.
• Dygtige fagprofessionelle: CO-teaching
• Elevrådets arbejde jf. Fællesskabsstrategien
• Musikindsats
• FNs verdensmål
Inspirationsmateriale: Musikprofil i skoleregi
Gennemgang af Sinding skoles sundhedspolitik og
antimobbestrategi.

Nyt fra Medarbejderrepræsentanten

Hvepsereden/Midgaarden

Alle er kommet godt i gang, og det har været en
festdag at sige velkommen til børnene.
Uge 36 – 37 er der Åben skolefestival, hvor klasser kan
komme ud og opleve forskellige idrætsgrene og se
forskellige virksomheder.
Festdag, at forældrene kan komme ind i institutionen
igen. Den første måned serverer vi ikke morgenmad.
Børne og personalesituationen, herunder
stillingsopslag vedrørende ledig pædagogstilling:
Der er ansat 6 nye pædagogmedhjælpere til at
overtage for dem, der er holdt. I næste uge er der
ansættelsessamtale.
Inden sommerferien holdt en af dagplejerne i
lokalområdet. Derfor har vi fået 5 børn i vuggestuen.
Afstemning vedrørende ”et sundt frokostmåltid”. Det
er ønskværdigt, men bestyrelsen mener, at
ressourcerne skal lægges et andet sted.
Der er forældremøde i begge afdelinger den
8.september i Midgaarden og den 15.september i
Hvepsereden.
Pia og Hanne påbegynder diplomuddannelse omkring
sprog. 1,5 års uddannelse.

Nyt fra Medarbejderrepræsentanten

Nyt fra formanden

Evt.
Punkter til næste møde:
Næste møde
Underskrifter

Fællespasningen har fungeret godt i sommerferien.
Vi er startet i dag efter sommerferien og forsøger at
skabe os nogle gode rutiner sammen med det nye
personale.
Status på verdensmålsgavlen! Der er kommet mail
vedrørende dette og vi har Verdensmål nr. 10: mindre
ulighed. Det skal være skulpturelt og være på gavlen.
Det bliver udført i uge 17 i 2022. Borgerforeningen,
idrætsforeningen og skolen deltager i arbejdet.
Hermed organisering og planlægning af
forældremøderne.

06.10.21 med personalet (17.00 – 20.00) ca.

