
FÆLLESBESTYRELSEN FOR MIDTPUNKTET  

Bestyrelsesmøde tirsdag den 7/5 - 2019 
 

Dagsorden til Sinding Skoles 

Fællesbestyrelse for Midtpunktet  

Ordstyrer: Maja Bang 

 

Deltagere: Anna B. Lindholm, Henrik Vilstrup, Jørgen Risum, Karen 

Middelkamp, Maja Bang, Merete O. Sørensen, Pia Sas, Rudy 

Søgaard, Sidsel Heidemann Winnie Højer og Majbritt 

Larsen.  

1. Nyt fra elevrådet Der kom ingen fra elevrådet. Fodboldkamp!  

2. Øvrige brugere.  Intet at notere. 

3. Fællespunkter for 

Hvepsereden/Midgaarden og skolen 

Legepladsudvalget v. Karen og Anna: Der er møde i denne 

uge for udvalget. 

4. Skolen.  

Børne- og personalesituationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

Personalesituationen: Sygdom blandt medarbejderne. Vi har 

en fast vikar inde som afløser. Det er godt for eleverne. 

Evaluering af skolefesten: Det var en god aften med meget 

flow. Det, at alle satte sig ved kaffebordet og fik kage der, 

skabte ro. 

Nogen mente at festen var for lang, andre at det var tilpas. 

Fællesbestyrelsen mener, det er okay med arrangementet fra 

kl. 18.30 – 21.00. Lyden var ikke høj nok, pointerer 

bestyrelsen. Vi var over 200 til arrangementet 

AULA – status! Vi skal i gang med at etablere hjemmesiden 

den 16.05.2019. 

 

Vi er så heldige, at være blevet en del af Teksperimentet, 

udvikling af teknologiforståelse blandt vores elever på 

mellemtrinnet. Det glæder vi os over. 

 

Ønske om hjælp til skolens fællesarealer: Der trænger til at 

blive malet. Støtteforeningen spørges om hjælp. 

 

Vi er godt i gang med det nye skoleårs forberedelse. 

Lovforslaget om strukturændringer er gået igennem, og det 

betyder, at vores elever skal have en kortere uge. For 

indskolingens elever er det ca. 3 lektioner, og for mellem-

trinnet er det to ugentlige lektioner. Udfordringen er vores 

buskørsel. Ligeledes bliver skoledagen kortere for vores 

specialelever. 

 

Vores indskolingselever arbejder med kunst og billeder. Er 

på flere ture. 

4. årgang skal i Messecentret og præsentere n/t-projekt, 

teknologiforståelse med Micro bit. 

To 6.årgangselever vandt cyklistprøven og skal i biografen. 

I maj-måned handler det for mellemtrinnet i naturfag om livet 

i åen – på tur. 

Adventurerace for de ældste elever i Momhøje. 

4.klasse skal synge jazz i Kongrescentret. 

5. Hvepsereden/Midgaarden Personalesituationen: Medarbejder er syg på ubestemt tid. 



Børne- og personalesituationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

Fast vikar er inde. 

Evaluering af læringsfestivalen. Mange var afsted til 

arrangementet. Der var oplæg internt og eksternt.  

Vi fik fin respons på vores to stande. 

 

Oplæg om de nye styrkede læreplaner ved Pia. 

Medarbejderne arbejder sammen med børnene omkring de 

rutiner vi har i hverdagen; i garderoben, på badeværelset, i 

køkkenet, på gangen mv. Børnene gøres bevidste om 

læringssituationen. 

Yderligere arbejdes der med de traditioner, der er året rundt. 

Personalet arbejder med SMTTE-modellen. Modellen blev 

gennemgået og der blev givet eksempler på læringsmål i 

daginstitutionen. Der evalueres på de forskellige temaer. 

 

Princip for fordeling af pædagoger og pædagogmedhjælpere. 

Princippet blev drøftet. 

Fællesbestyrelsen besluttede, at den reviderede udgave af 

princippet blev besluttet. 

 

Der var forårskoncert i kongrescentret i sidste uge. Det var en 

stor oplevelse. 

Onsdag den 15. maj skal de store børn med til grøn 

inspirationsdag i Løvbakkerne. 

Der er forældremøde i Midgaarden for vuggestueforældre i 

næste uge. 

6. Princip drøftes – Nye 

styrelsesvedtægter for SFO! 

Revidering af styrelsesvedtægter for 

Sinding-Ørre Midtpunkt! 

Kommunen udarbejder et ny styrelsesvedtægt for hele 

kommunen. De er i gang med det pt. 

Vi får tilsendt noget, når det fra kommunalt side er 

gennemarbejdet.  

7. Inklusionsstrategi!  

 

Høringssvaret, der er sendt til Herning kommune, blev læst 

op af Maja.  

7. Støtteforeningen 

 

Der har været jernindsamling og oprydning i Hvepsebyen. 

Der har været en del folk, som har hjulpet. 

8. Nyt fra formanden 

 

Referat fra Samrådsmødet ved Winnie. Winnie gennemgik 

referatet. To emner, der fyldte var AULA og 

tildelingsmodellen! Der blev sagt ganske lidt om modellen! 

Udfordringen er, om der bliver for mange elever i 

almentilbuddet, der ”skulle” i specialtilbud -  for at højne 

økonomien på den enkelte skole. 

Ikke mange var tilhængere vedrørende den nye beslutning 

om, at bestyrelsen kun er der i 2 år. Det er for kort tid. 

Dagtilbuddets samrådsmøde: Muligheden for at påvirke 

politikerne diskuteres ofte. 

Samrådets time er flyttet til først på aftenen. Herefter kunne 

det tages op på fællesmødet. 

Dagtilbuddenes åbningstider blev drøftet samt bæredygtighed 

for den enkelte organisation. 

9. Punkter til næste bestyrelsesmøde  

10. Evt.  

 

 

 



11. Næste møde  

 

Tirsdag den 11.juni. Beretningsaften i Midgaarden! 

Alle tager hver især en madkurv med! 

Indbydelse sendes ud til forældregruppen. 

 

12. Underskrifter 

 

 

 

 

          

   

 

       


