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Øvrige brugere
Fællespunkter for Hvepsereden/Midgaarden og
skolen

Referat
Addie Lausen, Anna B. Lindholm, Christen Buur
Romvig, Jørgen Risum, Kristina Spanggaard Kaspersen,
Maja Bang, Merete O. Sørensen, Pia Sas, Signe Berg
Andersen, Trine Broe Lauridsen og Majbritt Larsen.
Fra elevrådet deltager: Emil Rusbjerg Balle, Stine
Lynderup Madsen.
Fraværende:
OBS på, at vi næste år skal have et ekstra
bestyrelsesmøde ud over fællesmødet for alle
medarbejdere og bestyrelse.
Feriepasning: problematik omkring tilmelding til
ferierne og fremmøde! Tilbagevendende problem: En
del børn er tilmeldt pasning i daginstitution og skole i
ferierne, men dukker ikke op, og forældre glemmer at
framelde børnene.
Forældrene er ikke altid opmærksomme på, at det har
konsekvenser for personalet, som på et andet
tidspunkt skal have ferie!
Vi ønsker bestyrelsens hjælp til at finde ud af, hvordan
vi kan håndtere det bedre, så personalets ressourcer
udnyttes optimalt.
Bestyrelsen ønsker at skrive ud til hele
forældregruppen for at bakke op om, at man får meldt
til og fra i ferierne!
Evaluering af fællesarrangementet i Sunds: Kom lad os
brokke os!
Det var et godt arrangement. Selv om Storm
Pedersens oplæg var langt, var det relevant og
brugbart og en god tilgang til fællesbestyrelsen og
personalet. Man savnede at komme tæt på personalet
den aften. Det plejer man at få til vores
fællesarrangementer, hvor man kommer til at drøfte
hverdagen og problematikker.
Næste efterår er bestyrelsens ønske, at vi i fællesskab
arbejder med visioner for daginstitution og skole.

Orientering om, at daginstitutions- og skolelederne
skal på studietur med CBL, uge 13, 2022.
Revidering af retningslinje for overgange! kort
gennemgang! Retningslinjerne blev godkendt.
Drøftelse af, hvordan vi kan få flere børn i
institutionen.
Muligheden for at få et større samarbejde mellem
daginstitution og skole drøftes, f.eks. i form af et
større fællesarrangement. Punktet tages op den
11.januar, 2022.
Skolen

Elevrådet fortæller om det indsatsområde, de har sat i
gang i skolen: Vi har talt om, at sproget ikke er så
pænt blandt eleverne. Derfor går vi rundt i klasserne
og snakker med dem om det ved at vise rollespil.
For de små i 0.-3.klasse taler vi med eleverne om,
hvad der er pænt sprog og hvad der gør mig glad.
På mellemtrinnet bliver det lidt bredere, hvor vi taler
om bandeord.
Børne og personalesituationen:
En periode med influenza og enkelte tilfælde af Covid19. Personalet står sammen om at løfte
undervisningen.
TR og skoleleder har været til konference omkring
lærernes arbejdstid, A20, og der arbejdes videre med
relevante punkter. Der har været afholdt læringsmålssamtaler med lærerne. Godt og konstruktivt.
Der har været skole-hjemsamtaler for alle klasser.
Mette Nielsson er tilbage fra barsel efter jul.
Evaluering af Louise Teglgaards oplæg i forbindelse
med forældremøderne: Sundhed, kost, madpakker,
motion og bevægelse.
Nogle forældre var glade for oplægget, og andre følte
sig provokeret. Budskabet, at madpakkerne skulle
optimeres, har vi set et resultat af i skolen.
SFO-fyraftensmødet blev evalueret.
Udvidet frihedsgrad i Folkeskolen (mail fra den
29.10.21)
Vi starter op efter nytår med nyt skema og
tolærerordning i dansk og matematik 2 lektioner i
hver klasse. Det betyder kortere mødetid mandag og
tirsdag for børnene.

Nyt fra Medarbejderrepræsentanten
Hvepsereden/Midgaarden

Skolens økonomi 2022 – antallet af ekskluderede
elever er øget, hvilket har betydning for skolens
samlede budget.
Jørgen er desværre syg.
Børne og personalesituationen:
En medarbejder i institutionen er ramt af Covid-19, og
vi afventer og håber på, at der ikke er flere smittede.
Ny PA-elev er startet i Hvepsereden.
Freja flytter til Århus og stopper til nytår.
Ny pædagog er kommet godt i gang.
Høringssvar vedrørende ny tildelingsmodel. Merete
gennemgår oplægget.
Som vi ser det, tilgodeses de små institutioner i denne
nye model. Udgangspunktet er, at den træder i kraft,
januar 2023.
Der udarbejdes et høringssvar af bestyrelsen.
Forespørgsel fra Borgerforeningen i Skibbild
vedrørende legeplads.
Der opfordres til at Borgerforeningen mødes med
Midgaarden for at drøfte det. Bestyrelsen sender en
repræsentant til mødet.
Orientering om den pædagogiske dag. Den afholdtes i
oktober. Julie Sangglad var med på mødet, og det blev
drøftet, hvordan man holder fast i sangen. Desuden
var en konsulent med. Forskellige punkter blev
drøftet. Desuden havde vi forældremøde i begge
institutioner. To gode aftenener og positive forældre.
Skole og daginstitution vil fremadrettet koordinere
julearrangementer, så der ikke er sammenfald med
datoer.
Merete har haft møde med Anita leder fra Dagplejen
og der er lavet aftale med Anna at hun kommer i
legestue i Hvepsereden.

Nyt fra Medarbejderrepræsentanten
Nyt fra formanden

Samrådsmødet: kort gennemgang af mødets punkter
– tildelingsmodel mv.
På samrådsmødet for skoledelen blev det drøftet, at
der fremadrettet kommer nye test, der skal screene
ordblinde børn såvel som børn, der særligt skal
udfordres.
Desuden blev det drøftet, hvordan vi får nye
medlemmer i skolebestyrelsen.

Kristina foreslår, at diverse møder kører på turnus, så
alle i bestyrelsen får ejerskab i det, der foregår i
kommunen. På næste bestyrelsesmøde beslutter vi,
hvem der tager med til hvilke møder.
Kristina vil gerne opfordre til, at de 4 bestyrelser i
distriktet, mødes her i januar, 2022.
Evt.
Punkter til næste møde:

Næste møde
Underskrifter

Drøftelse af, hvordan vi kan få flere børn i
institutionen, herunder fællesarrangementer for
daginstitution og skole.
Turnusordning i forhold til deltagelse i diverse møder i
løbet af skoleåret.
Tirsdag den 11.01.2022, kl. 17.00

