
FÆLLESBESTYRELSEN FOR MIDTPUNKTET 

Mødedato: tirsdag den 21.04.2021 kl. 17.00 
 

 

Dagsordenpunkt Referat 
Dagsorden til Sinding Skoles Fællesbestyrelse  
for Midtpunktet. 
Ordstyrer: Maja Bang 

 

Deltagere Addie Lausen, Anna B. Lindholm, Henrik Vilstrup, 
Jørgen Risum, Maja Bang, Merete O. Sørensen, Pia 
Sas, og Majbritt Larsen. 
Fraværende: Christen Buur Romvig, Kristina 
Spanggaard Kaspersen, Sidsel Heidemann 

Øvrige brugere Intet at bemærke 

Fællespunkter for Hvepsereden/Midgaarden og 
skolen 

Nyt fra den enkelte bordet rundt – status – hvordan 
går det? Alle fortalte om, hvordan det går – glæder og 
udfordringer. 
 
Covid-19 status 
Nu må vi igen være flere sammen på tværs i 
institutionen. 
I skolen må 5.-6.klasse være med i klassen hver anden 
uge, og så er der fjernundervisning på Teams, mens de 
mere sårbare børn er inde på skolen.  
 
Overgang fra daginstitution til skole for nuværende 
børn. VI er udfordret af Covid-19, da vi ikke kan 
besøge hinandens institutioner. Førskolebørnene øver 
selv løbeturen i Hvepsereden, men de kan endnu ikke 
komme på besøg i SFO. Overgangssamtalerne er i 
gang mellem daginstitution og skolen. 
 
Ift. Midgaarden kommer der nogle voksne fra 
lokalområdet og følger førskolebørnene om på 
Friskolen, så de kan opleve en skoledag. 
 
Madpakker og kostpolitik. Flere medarbejdere har 
ønsket at emnet blev bragt op med bestyrelsen, da vi i 
skolen er udfordret med en del børn, der har lige 
lovligt mange søde/usunde snacks med! 
 
Punktet blev drøftet og det blev besluttet, at vi på 
kommende forældremøde bruger tid på at fortælle, at 
vi som skole har som målsætning at være en sund 
skole, der har fokus på bevægelse!  



Vi beslutter, at vi som samlet institution inviterer en 
konsulent ud, som fortæller om det gode måltid.  
Som institution og skole vil vi gerne anerkende det 
gode måltid uden at fremstå som politibetjente.  
Det er forældrenes børn, og dem, der tager ansvar for 
børnenes madpakker. Men som bestyrelse vil vi 
præsentere vores holdninger i de fælles snakke. 
 

Skolen 
 
 
 
 
 
 
          
   
Deltagelse i diverse løb/indsamlinger 
 (Team Rynkeby mv.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyt fra Medarbejderrepræsentanten 

Børne og personalesituationen: 
Ny lærer ny pædagogmedhjælper ansat. 
Valgte til TR og AMR fremadrettet: Berit Markowski er 
skolens TR og Jørgen Risum er fælles AMR. 
Budgetgennemgang. Budgettet blev godkendt af 
bestyrelsen. Skolen vil ved årets afslutning som 
udgangspunkt ende ud med et lille overskud. 
Princip – udsættes til næste møde. 
 
Fællesbestyrelsens holdning er, at vi ikke som skole  
deltager i løb, der skal sponsoreres af forældrene, da 
Folkeskolen principielt er gratis at gå i.  
Det, der før er set i forbindelse med disse typer af 
arrangementer er, at det er få forældre og ofte de 
samme forældre, der har været sponsorer, og nogle af 
dem har følt et pres over at opleve sig ”tvunget” til at 
skulle give! Dette vil vi gerne undgå.  
Dog mener bestyrelsen, at vi fortsat kan have 
julemarked mv., da et evt. overskud går til 
arrangementer for børnene i børnehave og skole. 

Vi er i en omskiftelig hverdag lige nu. Lærerne har det 
ene nye skoleskema efter det andet, afhængigt af, 
hvad Covid-19 restriktionerne påbyder. Noget andet 
der har fyldt, er at nogle kolleger under pandemien 
har siddet helt alene i pauserne. Det får vi snart 
mulighed for at ændre på, så personalet kan få mere 
tid sammen. 

Hvepsereden/Midgaarden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Børne og personalesituationen: 
Personalesituationen: alle medhjælpere i 
daginstitutionen stopper efter sommerferien, da de 
skal i gang med videreuddannelse. Det bliver hårdt for 
de blivende medarbejderne, indtil de nye er kørt ind i 
rutinerne.  
Budgetgennemgang: Forventet regnskab ved årets 
udgang i daginstitutionen er med udsigt til et stort 
underskud dels pga. Covid19 samt et merforbrug til 
personalelønninger, da vi er på to matrikler. 
 
Mødestruktur for medarbejdere.  
I forbindelse med KLs undersøgelse i forhold til, hvad 



 
 
 
 
 
 
 
 
Nyt fra Medarbejderrepræsentanten 

medarbejderne bruger tid på, har vi skåret ind til 
benet i forhold til medhjælpernes deltagelse i møder i 
institutionen.  
De er kun med, hvis det giver mening.  
Den gode nyhed: Tre institutioner får i efteråret glæde 
af at få et gratis besøg af teatertrup, der laver stykket 
Solsorten. 
 
Dejligt, at der åbnes op overfor at børnene igen kan 
være mere sammen på tværs med børnene fra de 
andre grupper. Vi får igen besøg af Julie Sangglad. Den 
årlige forårskoncert for førskolebørnene optages i år 
og lægges på nettet, hvor forældrene til de børn som 
har deltaget, kan se det. 
Det kører godt med vores emner i Husene.  
Den 28.maj er der arbejdsdag i Midgaarden. 
 

Nyt fra formanden Samrådsmøder – det er som webinarer 
Årsberetningen – her bruger Kristina og Maja tid til at 
få det lavet. 
 

Evt. Et par spørgsmål vedr. arrangementer og 
forældresamtaler blev drøftet.   
 

Punkter til næste møde: Årsberetning 
Klassesammensætning i skolen for skoleåret 2021-22 
Et princip drøftes. 
 

Næste møde Torsdag den 10.06.21  

Underskrifter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


