
FÆLLESBESTYRELSEN FOR MIDTPUNKTET  

Bestyrelsesmøde tirsdag den 5/11 - 2019 kl. 16.00 
 

Dagsorden til Sinding Skoles 

Fællesbestyrelse for Midtpunktet  

Ordstyrer: Maja Bang 

 

Deltagere: Anna B. Lindholm, Sidsel Heidemann, Henrik Vilstrup, Jørgen 

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

Pia Sas, Bjarne Hoffmann og Majbritt Larsen 

Fraværende: Winnie Højer 

1. Elevrådet:  Nyt fra elevrådet ved Katarina og Katrine 

Der er valgt nyt elevråd.  

Legepatruljen er i gang igen. Fokus på sproget – og at tale 

pænt.  
2. AULA Kort gennemgang af Aula ved Berit. 

3. Fællespunkter for  

 

 

 

 

 

Hvepsereden/Midgaarden og skolen 

 

 

Princip for lejrskole. 

For skolebørnene er ønsket, at fremtidige ekskursioner med 

overnatning er baseret på, at forældrene bærer arrangementet. 

Vi har et oplæg med til opdatering af princippet for 

lejrskoleture næste fællesbestyrelsesmøde. 

 

First Mover: Opdatering af hjemmeside, når vi skal i gang med 

AULA.  

Fælles morgensang for både vuggestue og børnehave og opstart 

af Sangglad daginstitution.   

 

4. Skolen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

 

 

  

 

Tak til alle forældre mv., der har malet skolen i uge 42. 

Børne- og personalesituationen. 

Kort gennemgang af ovenstående. 

 

Skolens samlede økonomien hænger sammen i 2019, men det 

ser sværere ud i 2020. 

 

Vi har talt med kommunen vedr. manglende buskørsel om 

torsdagen til Skibbild/Nøvling. Det skal nu være på plads. 

 

Vi er kommet godt i gang efter efterårsferien.  

Vi vil gerne nytænke skolen og fagene. Derfor skaber vi en ny 

profil og struktur, hvor vi har vi set på vores drømme og tanker 

for fremtiden. Vi arbejder med udedage, flere fagdage, 

teknologiarbejde, E-sport mv.  

Der arbejdes med nyt skema med ovenstående delelementer.  

Målet er, at skemaet starter fra januar 2020.  

Forældrene inviteres til infomøde vedrørende dette. 

 

5. Hvepsereden/Midgaarden  

 

 

Børne- og personalesituationen. En ny medarbejder, der var 

ansat fra 1.10.19 stopper med udgangen af uge 47. Hun har fået 

en anden type job. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

 

Grundet faldende børnetal er en medarbejder flyttet fra 

Midgaarden til Hvepsereden. Vi får en PA-studerende på begge 

matrikler. 

Økonomi – det forventede regnskab er ikke helt på plads for 

2019. For 2020 hænger det ikke sammen økonomisk. Dette er 

ledelsen i kommunen gjort bekendt med. 

 

Sangglad daginstitution er startet op. Et godt projekt, der kører 

over de næste 3 år.  

Pædagogisk dag. Konsulent med oplæg i forhold til Herning-

model-dagtilbud. Andet oplæg handlede om Sangglad 

daginstitution og mål for de næste år.  

Tak til alle de forældre, der hjalp til at hente deres børn før tid, 

så personalet kunne få en pædagogisk dag. 

 

Et sundt frokostmåltid. Vi kører videre som hidtil. 

 

Projekt Sangglad kører godt og bliver også brugbart for 

medarbejderne i institutionen, der er i mesterlære. 

 

Uge 41 hvor førskolebørnene fra daginstitutionen var med på 

skolen en dag, var en stor succes for alle. 

28.11.19 Åbent hus for alle med julepyntning i afdeling 

Midgaarden.  

 

6. Nyt fra formanden a. Dagsorden til mødet med forældrerådene fra Sinding-Ørre 

Midtpunkt. Maja fremlagde forslag til dagsordenen og det blev 

godkendt. 

 

b. Dagsorden til mødet med formændene/næstformændene fra 

de andre landsbyskoler i kommunen 

Vi venter med at kontakte landsbyskolerne, til vi har talt vores 

egen målsætning igennem. 

 

Anna og Maja er med i udvalget vedr. høringssvar sammen 

med ML. 

7. Evt. Opdatering fra legepladsudvalget: Der er fundet penge til 

multibane. Tak til dem, der er med i legepladsudvalget. 

 

Fra Tour de bestyrelsesmødet: Bjarne hørte om Folkekirkens 

familiestøtte. Det er en mulighed for eksternt at få hjælp og 

støtte i hverdagen, hvis man ikke ønsker at gå gennem 

kommunen.  

Dem, der deltog i Tour de Bestyrelse, mente det var en god og 

givende aften. Dog kunne oplægget om forældresamarbejdet 

med fordel have været kortet ned. 

 



Foredrag på biblioteket næste uge om at være tydelige 

forældre: Ulla Dyrløv kommer fra kl. 18.30 – 20.30. Kan 

anbefales.  

Samrådsmøde torsdag den 14.nov. på skoleområdet, og igen 

mandag den 18.november på daginstitutionsområdet.  

Tirsdag den 12.november er der lokalrådsmøde her på skolen. 

Torsdag den 21.november er der borgermøde i Sinding 

forsamlingshus. 

 

8. Punkter til næste bestyrelsesmøde Opfølgning fra sidste møde – princip for lejrskole. 

Referat fra samrådsmøde. 

Evaluering af møde med forældrebestyrelsen. 

 

9. Næste møde 10.december, 2019 kl. 18.30 – 21.30 

Anna har Gløgg med. Winnie har æbleskiver med. 

  
10. Underskrifter  

  
 

 

          

   

 

 

       
 


