FÆLLESBESTYRELSEN FOR MIDTPUNKTET
Mødedato: torsdag den 10.06.2021 kl. 16.30

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

Øvrige brugere
Fællespunkter for Hvepsereden/Midgaarden og
skolen

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.
Fraværende:
Sidste skoledag
Hvepsereden: kommer op og er med til
konkurrencerne og spiser is med de store.
Vi tager afsked med 6.klasse. Morgenkaffe til børn og
forældre i klassen.
Konkurrencer, vandkamp og is.
Skoledagen slutter kl. 11.45.
Børne og personalesituationen:
Pædagogmedhjælper, Lasse Jensen, er ansat til at
hjælpe på skolen og i SFO.
Alle læreransættelser og skoleskemaer er på plads.
Lærernes kompetencer kommer fint i spil i forhold til
linjefagsdækning.
Skoleskemaet for kommende skoleår deles ud i den
sidste uge inden ferien.
Der er i skoleåret 2021-22 ekstra støttetimer på i 0.1.klasse (Lasse C og Inge) samt 4.-5.klasse (Lasse J)
grundet børn med udfordringer, diabetes og
diagnosebørn.
Generelt:
Vi har større fokus på musik næste år. Vi deltager i
lille- og store kordag, ligesom vi opfordrer alle
forældre til at deltage i Julekoncerten i Herning
kongrescenter, 15.december, hvor vores børn også vil
deltage.
Hanne J har et fast samarbejde med Musikskolen, og
får support i form af professionelle, der vil være med
til at opgradere musikundervisningen på skolen.

Det ser vi frem til.
Køleskab i klasserne: Samtale om brug af ressourcer.
Beslutning om, at børnene fortsat deler de køleskabe
vi har til deres mad.
Ordblindevejledere – ansat i kommunen
Princip: Elevers brug af mobiltelefoner samt princip
for Indskrivning revideres.
Principperne blev drøftet og godkendt.
Nyt fra Medarbejderrepræsentanten

Vi nærmer os skoleårets afslutning. Vi har afviklet
Nationale test i dansk, matematik og engelsk på
forskellige årgange.
Eleverne har været i Skovsnogen, og til Madspildsdag.
6.klasse skal på tur til ”Dare-aktivitetscenter” i Skive
for at afrunde året.

Hvepsereden/Midgaarden

Mange trivselsforløb for klasserne.
Børne og personalesituationen:
Der er ansat 6 nye medhjælpere, 3 til hver afdeling.
De nuværende medhjælpere skal til at studere og ud
at rejse. To af de nye medhjælpere starter op i
sommerferien, de øvrige begynder efter
sommerferien.
Normeringer på hjemmesiden: Det blev gennemgået
af Merete S.
Der er tilbageført 5 millioner til dagplejen og til alle
dagtilbud i Herning kommune. Dermed er der også
overført lidt ekstra midler til
Hvepsereden/Midgaarden.
Efteruddannelse af sprogvejleder: Der er fokus på
sprog i kommunen og derfor er det også naturligt at
der sker efteruddannelse af personalet. Vi sender to
personaler afsted.

Nyt fra Medarbejderrepræsentanten

Det er en periode, hvor vi alle er meget udenfor.
Temaet er lige nu ”krible-krabledyr”.
Førskolebørnene er kommet i skole og der er lavet
nye grupper i børnehaven.
Synlig rengøring skaber noget belastning i
Midgaarden, da børn og rengøring skal foregå på
samme tid og logistikken kommer i vejen.

Nyt fra formanden

Referat fra samrådsmødet blev gennemgået.

Nyt vedrørende gavlen på daginstitution/skole i
Sinding. Ansøgt fond om midler til Verdensmålsgavl og
det er lykkedes. Ny udsmykning påbegyndes i 2022.
Beretning skrives af Kristina i den nærmeste fremtid.
Valg til Fællesbestyrelsen: Tak til Henrik og Sidsel for
jeres arbejde i bestyrelsen.
Evt.

Mødekalender for fællesbestyrelsen i skoleåret 2021 –
22
Mandag den 09.08.21
Onsdag den 06.10.21. Fælles personalemøde med
daginstitution og skole
Torsdag den 02.12.21 Juleafslutning
Tirsdag den 11.01.22
Onsdag den 02.03.22
Tirsdag den 19.04.22
Mandag den 13.06.22

Punkter til næste møde:

Input til forældremøderne i august 2021
Madpakker/kost – vi inviterer Louise Teglgaard ind.
Sundt frokostmåltid

Næste møde
Underskrifter

