FÆLLESBESTYRELSEN FOR SINDING/ØRRE MIDTPUNKT
Mødedato: onsdag den 02.03.2022 kl. 17.00
Dagsordenpunkt
Ordstyrer: Kristina Kaspersen
Deltagere

Øvrige brugere
Fællespunkter for Hvepsereden/Midgaarden og
skolen

Referat
Christen Buur Romvig, Jørgen Risum, Kristina
Spanggaard Kaspersen, Maja Bang, Pia Sas, Trine Broe
Lauridsen og Majbritt Larsen
Fraværende: Addie Lausen, Anna B. Lindholm, Signe
Berg Andersen og Merete O. Sørensen
Coronanyt!
Valg til fællesbestyrelsen, - valgmøde tirsdag den
22.marts kl. 17.00.
Drøftelse af, hvordan vi kan få flere børn i
institutionen, herunder fællesarrangementer for
daginstitution og skole.
•

Når børnene starter i vuggestue, børnehave i
Midgaarden, så skal der ligge en folder om, at
Sinding skole er det naturlige valg.

•

Fællesarrangement på tværs af Midgaarden
og Hvepsereden.

•

Fællesarrangement for daginstitution og
skole, hvor børnene på tværs underholder
forældrene.

•

Brugen af Facebook kan overvejes. F.eks. kan
forældre dele billeder og opslag fra
hjemmesiden på FB.

•

Forslag om at lave en kort video om
institutionen. KK undersøger muligheden.

Diverse møder for Fællesbestyrelsen: Turnusordning
blev drøftet. Fordeling af arrangementer, så alle fra
bestyrelsen deltager på skift, sendes ud af KK.
Salg af billetter til skolefesten, torsdag den 7.4.22.
Christen og Kristina sælger billetter.

Skolen

Nyt fra Medarbejderrepræsentanten
Hvepsereden/Midgaarden
Nyt fra Medarbejderrepræsentanten

Nyt fra formanden

Evt.
Punkter til næste møde:

Næste møde

Børne og personalesituationen: SR har sagt op pr. 1.3.
og er startet på overbygningsskole. Vi søger en
indskolingslærer pr. 1.8.22. TSM søges pr. 1.5.22.
Samtaler med ny indskolingslærer i forhold til
stillingsopslag torsdag den 24.03.22 kl. 16.00, Maja
deltager og til TSM mandag den 28.03.22 kl. 16.00,
Maja og Christen.
Der har været møde med Legepladsudvalget i
Skibbild. Der er ikke besluttet noget endnu, men hvis
der nedsættes et udvalg, så kontaktes Midgaarden.
Fortalte om arrangementer på institutionerne.
Vellykket.
Der arbejdes med FN’s verdensmål og tema om
foråret.
Der er ansat en ny/gammel medhjælper i
Hvepsereden. Der er ansat en pædagog fra 1.8.22 i
Hvepsereden.
Verdensmålsgavlen – Søtanken er indover og
kunstnerne har været på besøg herude til formøde.
Der er fernisering lørdag den 30.04.22.
Kunstuge i 17. Opfordring til at lave kunst i skolen.
Søren Vester kommer tirsdag den 26.april, 2022 og
laver foredrag.
Økonomigennemgang.
Valget til fællesbestyrelsen.
Principper for
Evaluering af fællesmødet med de andre bestyrelser.
Fællesmøde med de andre bestyrelser i netværk 4:
tirsdag den 15.marts, kl. 19.00 – 21.00

Mødet foregår på Kildebakkeskolen, Soldalen 8,
Vildbjerg.
Fællesbestyrelsen samles
tirsdag den 19.april, kl. 17.00 – 19.00.
Underskrifter

