
FÆLLESBESTYRELSEN FOR MIDTPUNKTET  

Bestyrelsesmøde mandag den 02/03 - 2020 kl. 18.30 
 

Dagsorden til Sinding Skoles 

Fællesbestyrelse for Midtpunktet  

Ordstyrer: Maja Bang 

 

Deltagere: Bjarne Hoffmann, Dan Andersen, Henrik Vilstrup, Jørgen 

Risum, Karen Middelkamp, Maja Bang, Merete O. Sørensen, 

Pia Sas, Sidsel Heidemann og Majbritt Larsen 

Fraværende: Anna B. Lindholm  
1. Elevrådet:  Elevrådet fortalte, at der nu er startet en kampagne for at tale 

pænt på skolen. Der kommer en temadag, hvor elevrådet 

besøger klasserne. 

Trivselsmålingen på skolen – det går godt. 

Fastelavn – børnene er gode til at klæde sig ud. 

Januar – fællesskabsfestival. Der hørte vi om at starte noget 

fællesskab op – svømmehalstur, brætspilscafé. 

Tange Elmuseum: Vi så hele museet. De store elever lavede en 

skattejagt. Klasserne var sammen – og vi blev klogere. 

  
2. Øvrige brugere: Intet at bemærke 

3. Fællespunkter for  

Hvepsereden/Midgaarden og skolen 

Valget 2020. Den 17.marts er der valgorientering/møde på 

skolen kl. 16.30 – 17.30. Her vil fællesbestyrelsen svare på 

spørgsmål til forældregruppen mht. bestyrelsesarbejdet. 

Der serveres kaffe og frugt. 

 

Personaletrivsel på tværs af afdelinger. Vi laver arrangementer 

på tværs for at skabe fællesskab og lære hinanden at kende. 

 

4. Skolen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

 
Børne- og personalesituationen: 

Skole, SFO samt Huset og Bussen.  

Ansat vikarlærer til at støtte op om udfordrede børn en periode. 

 

Orientering vedr. kvalitetsrapport 2018-19 

Vi har sendt kvalitetsrapporten til BFU. Den er at finde på 

skolens hjemmeside. 

 

Besøg af BFU – orientering 

Budget 2020 

Udkast til budget blev gennemgået. Godkendes næste 

bestyrelsesmøde. 

Renovation – fremadrettet – Herning kommune. Større 

affaldssortering for alle klasser. Der etableres spande i alle 

klasser. 

 

Nye tiltag på skolen – visionsplan! 

Læringsrum 1.-2.klasse 



 

 

E-sport 

Innovation og entreprenørskab 

5. Hvepsereden/Midgaarden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

 

Børne- og personalesituationen.  

Der starter nyt barn i vuggestuen i afdeling Hvepsereden. 

 

Nyansættelser – ny medarbejder til vuggestuen, afdeling 

Hvepsereden fra i dag. 

De 2 nye pædagoger er kommet godt i gang. 

 

Budget 2020 Der er anvendt midler til nyt læringsmiljø i begge 

afdelinger.   

 

Projekt Sangglad – det fungerer godt. Efter år 1 er der 

certificering – i Midgaarden den 18.maj og i Hvepsereden den 

27.maj. Der kommer invitationer ud. 

 

Vi arbejder med læreplanstemaer i hverdagen. Fastelavnsfesten 

i afdeling Midgaarden forløb godt med besøg af 50 

bedsteforældre til cirkusforestilling, tøndeslagning og 

fastelavnsboller.  

Vi arbejder med læringsmiljøer i de forskellige rum i hele 

daginstitutionen. 

 

6. Nyt fra formanden Konstituering af næstformand sker næste møde, hvor alle er 

tilstede. 

Hvem sidder i døren ved skolefesten og tager mod betaling: 

Dan Andersen og Henrik Vilstrup. 

7. Evt.  

Orientering om at Bussen/Huset igen er to tilbud. Dog har 

eleverne fælles undervisning i idræt og svømning.  

8. Punkter til næste bestyrelsesmøde  Evaluering af skolefest. 

Budgettet 2020. 

Valg til fællesbestyrelsen.  

 

9. Næste møde Tirsdag den 14.april, 2020, kl. 18.30 – 21.30 

  
10. Underskrifter 

 

 

          

   

 

 

       
 


