FÆLLESBESTYRELSEN FOR MIDTPUNKTET
Mødedato: tirsdag den 02.03.2021 kl. 16.30

Dagsordenpunkt
Dagsorden til Sinding Skoles Fællesbestyrelse
for Midtpunktet.
Ordstyrer: Kristina Kaspersen
Deltagere

Øvrige brugere
Fællespunkter for Hvepsereden/Midgaarden og
skolen

Referat

Addie Lausen, Anna B. Lindholm, Christen Buur
Romvig, Henrik Vilstrup, Jørgen Risum, Kristina
Spanggaard Kaspersen, Maja Bang, Merete O.
Sørensen, Pia Sas, Sidsel Heidemann og Majbritt
Larsen.
Oplæg fra Addie og Anna – vedr. forældreråd
Målet er, at alle forældre er aktive i forældrerådet
hvert år. Derfor er der til det årlige forældremøde
lodtrækning, hvor forældrene trækker en vilkårlig
seddel, hvor man er med til at planlægge enten 1.,2.
og 3.arrangement.
Revidering af retningslinje: Overgang fra
daginstitution til skole blev revideret og godkendt.
Tour de bestyrelse – materialer er sendt til
bestyrelsen.

Skolen
Nyt fra Medarbejderrepræsentanten
Hvepsereden/Midgaarden

Børne og personalesituationen blev gennemgået.
BA – fratrædelsesaftale. Vikar CT.
Jørgen orienterede om hverdagen på skolen.
Børne og personalesituationen blev gennemgået.
To medarbejdere, PA-elev og pædagogmedhjælper
stopper medio april.
Brug af mundbind: Kan være en udfordring i
afdelingen Hvepsereden, da der ikke er mange
forældre, som har det på.
Nogle medarbejdere føler sig udsatte, da de kommer
tæt på forældrene. Vi opfordrer igen forældrene til at
tage mundbind på.
Hvepsereden/Midgaarden er kommet godt i gang med
AULA, og der er lavet en ny hjemmeside. Kig gerne
derind!

Nyt fra Medarbejderrepræsentanten

Nyt fra formanden
Evt.

Ligeledes opfordring til rettidig omhu, så forældrene
får meldt ferie ind for deres børn.
Der er fint styr på Corona – fungerer godt med små
grupper. Hverdagen er med samlinger,
læreplanstemaer mv.
Vi er ude, så meget det kan lade sig gøre.
Intet at bemærke!
Intet at bemærke! Støtteforeningen – at få gang i
mødregruppen, der kommer på besøg i Midtpunktet.
Forslag: Kan vi lave en virtuel rundvisning i
daginstitutionen?

Punkter til næste møde:

Princip evalueres næste gang.

Næste møde

Onsdag den 21.04.21

Underskrifter

