
FÆLLESBESTYRELSEN FOR MIDTPUNKTET 

Mødedato: Tirsdag 9. august 2022 kl. 17.00 til 19.00 
 

 

Dagsordenpunkt Referat 
Dagsorden til Sinding Skoles Fællesbestyrelse for 
Midtpunktet. 
Ordstyrer: Jørgen Risum 

 

Deltagere  Anna B. Lindholm, Jørgen Risum, Kristina 
Spanggaard Kaspersen, Maja Bang, Signe Berg 
Andersen, Addie Lausen, Bent Andersen 
Betina Sjøgaard,  
Afbud: Christen Buur Romvig, Signe Berg Andersen, 
Majbritt Larsen, Merete O. Sørensen, Trine Broe 
Lauridsen, Nicholaj Leth Grønkjær, Pia Sas 

Øvrige brugere  

Overlevering fra den tidligere bestyrelse v. Kristina 
Kaspersen. 
Farvel til de afgående bestyrelsesmedlemmer. 
 

Jørgen bød velkommen til både gammel og nye 
Fællesbestyrelses medlemmer.  
Kristina orienterede omkring bestyrelsesarbejdet.  
Mange store og små beslutninger. Spændende at 
være en del af.  
Forslag om, at Samrådsmøder gøres til en 
turnusordning mellem medlemmerne. Møderne 
giver indsigt i økonomi, strategi og er direkte 
adgang til beslutningsprocesserne.  
Kristina vil gerne være behjælpeligt som 
”konsulent”, hvis der er brug for det. 
Husk der er ingen dumme spørgsmål. Arbejdet i 
bestyrelsen kræver mindst 1 år, før man har været 
igennem årshjulet og har indsigt i årets gang på 
skolen og i daginstitutionen. 
Struktur for dagsordenen, sikrer at man kommer 
omkring både daginstitution og skole.  
Bestyrelsen medvirker i ansættelsesudvalg.  
Der laves referat fra hvert møde, som lægges i 
Aula.  
 

Konstituering af den nye bestyrelse 
 
 
 
  
   

Jørgen orienterede omkring vedtægterne.  
Bestyrelsen er beslutning når halvdelen er til stede. 
Derefter afholdtes valghandling, som faldt således 
ud: Formand Addie Holm Lausen og Næstformand 
Maja Bang 

Forældremøder  
 

23. august 0. kl. 17.30-19.30 – 1.-2. kl.  19.00-21.00 



 
 

24. august 3.-4. kl.  17.30-19.30 – 5.-6. kl. 19.00-
21.00 
Der vil være en fællesdel de to dage fra kl. 19.00-
19.30 
Maja deltager den 23. august 2022 
Addie deltager den 24. august 2022 
 

Bevægelsesskole Har været i fokus siden 2008 ”Ta’ pulsen skole”.  
Løbetur – nu i forklædning 1 gang i måneden.  
Derudover har børnene 2 ugentlige Idrætstimer. 
Udefrikvarter. Der er bevægelsesuge i uge 41 og 
uge 10.  
Børnene på Sinding skole har mulighed for at 
bevæge sig 53 minutter dagligt.  
Indsatsområdet i år er bevægelse i timerne. Der er 
lavet en plan for at lærerne kan vidensdele på PR 4 
gange i løbet af året.  
 
 

Hvorfor ønsker vi en profil som Musikskole Vi er deltager i mange af tilbuddene, der 
kendetegner en Musikprofilskole i forvejen.  
Profilen går rigtig godt i tråd med vores mål: 
Bevægelse – trivsel – glæde – sundhed og trivsel.   
Musikprofilskole – støttes af daginstitutionen, der 
er med i Daginstitutionernes tilbud Sangglad.  
Majbritt vil uddybe punktet, når hun vender 
tilbage. 
 
 

Indholdet af bestyrelsesarbejdet Se under afgående formands overlevering. 
 
 

Nyt fra Sinding Skole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

Jørgen er stedfortræder for Majbritt i dennes 
fravær. Tidshorisonten er foreløbig den 1. 
september.  Dorthe varetager flere administrative 
opgaver i denne periode.  
Mads på barsel fra den 15.08 og 4 uger frem.  
1 elev fra 0. klasse er flyttet og der er startet 1 ny 
elev i Huset.  
Rigtig god 1. skoledag med en god stemning.  
Ida B. Andersen er ansat som pædagogmedhjælp i 
skoledel og SFO.  
Økonomien er stadig stram. Pt. har vi 11 
specialelever, der bliver trukket for i vores budget.  
 
En hård men god første uge, hvor arbejdet er 
fordelt efter Majbritt er sygemeldt. 
Denne uge står i hestens tegn – under ”WM i hest” 



3. til 6. kl. besøger fredag det store arrangement i 
Herning.  
 

Nyt fra Hvepsereden/Midgaarden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

Hanne er stedfortræder for Merete, der har været 
sygemeldt siden 1. juni. Merete er sygemeldt 
foreløbig til 22. august.  
Arbejdsopgaver har blandt andet været 
personaleadministration.   
Hanne orienterede omkring tilsyn fra kommunen i 
uge 35.  
Der er inden tilsynet udarbejdet en rapport, som er 
afleveret. Det er rapporten, der vil blive taget 
udgangspunkt i under tilsynet.  
På mandag rykker børnene grupper. Der bliver 
blandt andet lavet en ny førskolegruppe.  
5 ugers sampasning her i sommerferien, der er 
gået rigtig godt.  
 
 
 
 

Nyt fra Formanden  Punktet udsættes til næste møde. 
 
 
 
 

Eventuelt Den 31. august fra 17.00 til 20.30 er der fælles 
personalemøde med daginstitutionen og skolen og 
Fællesbestyrelsen er velkommen til at deltage.  
Den 15. september 2022 afholdes Fællesdag med 
daginstitution og skole. Fælles tema :Vild Vest dag. 
I skoletiden er der værksteder og fra kl. 15.00 kan 
forældrene deltage. Dagen afsluttes omkring kl. 
16.30 med grillpølser og brød. 
 
 
 
 

Punkter til næste møde Næste møde torsdag den 13. oktober kl. 17.00 til 
19.00 
 
Hvordan styrker vi samarbejdet mellem de 2 
adresser.  
Årshjulet 
Præsentationsrunde af bestyrelsen.  
 
Øvrige bestyrelsesmøder 
Tirsdag den 15. november 2022  
Onsdag den 14. december 2022 



Tirsdag den 24. januar 2023 
Mandag den 6. marts 2023 
Onsdag den 19. april 2023 
Tirsdag den 1. juni 2023 
 
Informationsmøde omkring økonomi den 18. 
august 2022 kl. 19.00. Ved tilmelding oplyses 
mødestedet. 
 
 
 

Underskrifter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


