FÆLLESBESTYRELSEN FOR MIDTPUNKTET
Torsdag den 19/11-2020 kl. 17.00

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

1. Øvrige brugere
2. Fællespunkter for
Hvepsereden/Midgaarden og skolen

3. Skolen

Nyt fra Medarbejderrepræsentanten

4. Hvepsereden/Midgaarden

Referat

Addie Lausen, Anna B. Lindholm, Christen Buur
Romvig, Jørgen Risum, Kristina Spanggaard
Kaspersen, Maja Bang, Merete O. Sørensen, Pia Sas
og Majbritt Larsen.
Fraværende: Henrik Vilstrup og Sidsel Heidemann
Intet at bemærke!
Underskrivning af tavshedspligterklæringer.
Forældreråd: nye tanker og ideer i forhold til, at
alle forældre i klassen er med i lodtrækning om en
opgave til et klassearrangement, hvert skoleår.
F.eks. et arrangement med – og et uden forældre,
evt. det ene arrangement med overnatning, samt
uddelegering af andre arrangementer i løbet af
året. Det blev besluttet at nedsætte et udvalg:
Addie og Anna. De har et oplæg med til næste
bestyrelsesmøde.
Antimobbestrategien blev godkendt.
Børne- og personalesituationen.+
Lærer ansat pr. 01.01.2021.
Brugerundersøgelsen blev gennemgået på mødet.
Stor tilfredshed fra kommunens side. Vi skriver ud
til forældregruppen omkring resultatet.
Skolens faglige indsatsområde: dansk og
matematik
Forældresamtalerne er gået godt. Vi har
juleklippedag næste fredag uden
forældredeltagelse grundet Covid-19. Å-eventyret i
Ørre for 5.-6. årgang i samarbejde med biolog fra
kommunen er gået godt. Der var ligeledes besøg af
Jesper Wind fra Herning Folkeblad. Vi har haft to
musiske indslag med Musik i skolen: Superheltene
samt Damkapellet, og i næste uge er det Marian
Mikkelsen der levere en musikalsk oplevelse for
vores børn.
Børne- og personalesituationen.

Dagsordenpunkt

Nyt fra Medarbejderrepræsentanten

5. Nyt fra formanden
6. Evt.

7. Punkter til næste møde:

8. Næste møde
9. Underskrifter

Referat
Vi får en ny barselsvikar ind pr. 01.12.20. Vi siger
farvel til en pædagogmedhjælper i afdelingen
Midgaarden. Derfor vil der blive et par omrokering
er af personalet i institutionen fra den ene- til den
anden afdeling.
Børnetallet er faldende. Det har store
konsekvenser for institutionens økonomi. Derfor er
der også lavet et skriv til CBL, hvor der gøres
opmærksom på situationens alvor.
Evaluering af kontraktmøde for daginstitutionen.
Det gik rigtig godt. Lege-læringsmiljøet blev
evalueret. Det lå rigtig fint. De nye styrkede
lærerplaner blev drøftet, samt pædagogernes tid.
Sangglad daginstitution: Projekt fra Sangens hus.
Certificering sker på mandag – videooptagelse af
børnene, hvor de giver en koncert, der
efterfølgende uploades.
Pædagogisk dag den 30. oktober. Det var en god
dag med fokus på De nye styrkede læreplaner.
Der arbejdes i begge afdelinger med temaerne
Efterår og punkter fra FNs Verdensmål. Yderligere
har vi fået mange nye små børn ind. Her arbejder
vi med børnenes indbyrdes relationer og leg.
Foreningen Skole og forældre. Vi ønsker ikke
medlemskab.
Borgerforeningen Skibbild ønsker at etablere en ny
kælkebakke, der skal ligge op mod fodboldb
anerne og Midgaarden. Bestyrelsen har ingen
indvendinger mod dette.
Nogle forældre ønsker mere info fra SFO
vedrørende aktiviteter og medarbejdere.
Ligeledes ønsker forældrene en snak om brugen af
tablets og anvendelse af film i dagligdagen.
En evaluering af principper blev lige vendt. Vi
kigger det igennem.
Referat fra Samrådsmødet.
Principper for forældreråde.
Principper der skal evalueres.
Mandag den 11.01.2021

