FÆLLESBESTYRELSEN FOR MIDTPUNKTET
Bestyrelsesmøde mandag den 1/4 - 2019
Dagsorden til Sinding Skoles
Fællesbestyrelse for Midtpunktet
Ordstyrer: Maja Bang
Deltagere:

1. Nyt fra elevrådet
2. Øvrige brugere
3. Fællespunkter for
Hvepsereden/Midgaarden og skolen

4. Skolen.
Børne- og personalesituationen

Anna B. Lindholm, Henrik Vilstrup, Jørgen Risum, Karen
Middelkamp, Maja Bang, Merete O. Sørensen, Pia Sas,
Sidsel Heidemann Winnie Højer og Majbritt Larsen.
Afbud fra Rudy Søgaard
De er ude at spille fodbold!
Intet at bemærke!
Legepladsudvalget v. Karen og Anna: De har afholdt møde
med 5.-6.årgang. De havde mange ønsker! Dette er taget
med til udvalgsarbejdet.
Der er bestilt nye legetøjskasser til hele institutionen!
Der nedsættes et byggeudvalg blandt forældregruppen.
Et ønske om en multibane. Der arbejdes videre med
planerne.
Evaluering af receptionen mandag den 25.03.2019. En fin
dag med ca. 110 besøgende. Alt gik godt. God
pressedækning og god stemning.
Personalesituationen
Der er lavet en fratrædelsesaftale for Barselsvikar i Bussen.
Som afløser i Bussen ansættes en ny medarbejder.
Syg medarbejder er tilbage i fuld tid med udgangen af april.
Aula: Vi arbejder fortsat med Aula. I denne måned går vi i
gang med at lave hjemmeside for skolen.
Opfølgning på budgettet for 2019. Se bilag!
Budgettet blev gennemgået og godkendt.

Nyt fra medarbejderrepræsentanten

Skolefestforberedelser er godt i gang!
1.april – vi drev gæk med eleverne!
Alle nationale test er taget. Der kommer et print ud af de
enkelte resultater til alle hjem efter påsken.

5. Hvepsereden/Midgaarden
Børne- og personalesituationen

Personalesituationen
Sygdom blandt personalet. Vi har vikarer inde.
Kontraktmøde v. Pia Elgetti. Kontraktmødet er en del af det
årlige tilsyn. Her talte vi blandt andet om de nye styrkede
læreplaner. Mødet gik rigtig godt, og daginstitutionen fik
anerkendelse for det arbejde, der gøres. På mødet deltog
Maja og Merete.
Opfølgning på budgettet for 2019. Der er ikke balance i
regnskabet, så det bliver svært at få økonomien til at hænge
sammen i 2019.
Ekstra vuggestuepladser fra 01.04.2019. Udvidet fra 15- til
22 pladser. På sigt ansættes der personale.
Udvidelse af m2 af vuggestuen i afdeling Midgaarden.

Nyt fra medarbejderrepræsentanten

6. Princip drøftes - kostpolitikken!

Dobbelt så meget plads (60m2.)
Stor tak til de frivillige forældre i afdeling Midgaarden, der
har bidraget til at rive væg ned og kommende weekend
isætter ny dør.
Friskolen Asgaard starter førskolegruppe op pr. 1.6. Dette
betyder, at børnene bliver meldt ud fra daginstitutionen i
juni måned. Dette betyder meget for Daginstitutionens
økonomi.
Medarbejderne skal deltage i læringsfestival den 11.april.
Bestyrelsen er inviteret til at komme.
Førskolebørnene deltager i Musikoplevelse i Herning
Kongrescenter.
Desværre skal vi sige farvel til de to PAU-elever i april og
ultimo maj, og dem kommer vi til at savne.
Drøftelse af sundhedspolitikken for Sinding skole. Se bilag!
Drøftelse af lektiepolitikken for Sinding. Se bilag!
Principperne blev rettet til og godkendt af bestyrelsen!

7. Inklusionsstrategi - høringssvar

Inklusionsstrategien blev drøftet i bestyrelsen og udvalg
blev nedsat af Maja, Winnie og Anna.

7. Støtteforeningen

Der er jernindsamling og arbejdsdag i Hvepsebyen den
4.maj, 2019.
En drøftelse vedr. den landsdækkende demonstration lørdag
den 6.4.2019 samt et perspektiv på, hvordan bestyrelsen får
større indflydelse i forhold samarbejdet med
byrådspolitikerne.
En forespørgsel fra universitetsstuderende fra Århus
Universitet, statskundskab om forældredeltagelse i en
survey.
Invitation til visionsaften i SØ-tanken den 9.april kl. 18.00.

8. Nyt fra formanden

9. Punkter til næste bestyrelsesmøde

Evaluering af læringsfestivalen.
Evaluering af skolefesten!
Princip for fordeling af pædagoger og
pædagogmedhjælpere.

10. Evt.

Ønsker fra Ønskekassen, der står oppe i fællesområdet:
Mange ønsker skolemad! Der er desværre ikke råd til at
ansætte en person. Vi ser, om der er en udefra, der kunne
have lyst til at levere madpakker til skolen.

11. Næste møde

Tirsdag den 7.maj.

12. Underskrifter

Godkendt af bestyrelsen

