
Referat fra FÆLLESBESTYRELSEN FOR SINDING/ØRRE MIDTPUNKT 

Mødedato: tirsdag den 11.01.2022 kl. 17.00 
 

Dagsordenpunkt Referat 
Ordstyrer: Kristina Kaspersen  

Deltagere Addie Lausen, Anna B. Lindholm, Christen Buur 
Romvig, Jørgen Risum, Kristina Spanggaard Kaspersen, 
Maja Bang, Merete O. Sørensen, Pia Sas, og Majbritt 
Larsen.  
Fraværende: Signe Berg Andersen, Trine Broe 
Lauridsen 

Øvrige brugere  

Fællespunkter for Hvepsereden/Midgaarden og 
skolen 

Coronanyt! 
Både børn, forældre og medarbejdere har været ramt 
af Covid-19.  
 
Drøftelse af, hvordan vi kan få flere børn i 
institutionen, herunder fællesarrangementer for 
daginstitution og skole. (Punktet udskydes til næste 
møde, da vi ønsker alle med i drøftelsen). 
 
Turnusordning i forhold til deltagelse i diverse møder i 
løbet af skoleåret. Kristina laver et udspil til, hvem der 
deltager i diverse møder. 
 

Skolen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyt fra Medarbejderrepræsentanten 

Børne og personalesituationen: Den økonomiske 
situation for skolen er udfordret i 2022, da vi pr. 5/9 
kun havde indskrevet 53 børn i skolen og 13 børn i 
specialafdelingen. Næste skoleår håber vi på 58 børn i 
skolen. Vi leder efter løsninger i forhold til det 
økonomiske perspektiv. 
Indskolingen starter op i uge 3 med Herning-model 
skole, hvor der kommer konsulenter på besøg fra CBL 
og deltager i undervisningen og giver fif og 
kompetenceløft til medarbejderne. 
 
Vi er begejstret over at have fået mulighed for at lave 
om i skemaet fra januar med kortere skoledag. Vi har 
derfor 2 lærere på i flere lektioner i klasserne. Vi går 
med, at der skal være et stort udbytte af disse timer. 
 
Vi afventer, om det lykkes os at holde skolefest før 
påsken. 
Skolesvømning starter for 4.-5.klasse her i februar. 
 



Hvepsereden/Midgaarden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyt fra Medarbejderrepræsentanten 

Børne og personalesituationen: 
Nyt personale er ansat, både pædagoger og 
medhjælpere i Hvepsereden og Midgaarden. 
Minimumsnormeringerne begynder at slå igennem, 
hvilket vi er glade for. 
Der kommer tilsyn i institutionen. Herunder får de 5-
årige børn et spørgeskema som, de skal svare på 
sammen med en pædagog. Ligeledes skal alle 
forældre og medarbejdere svare på et spørgeskema. 
 
Der er gang i sproglig opmærksomhed for børnene og 
det tidlige skriftsprog. 
Desuden arbejdes der med bondegårdsemne, 
årstiderne og farver og former. Sangglad er lagt ind 
under de forskellige emner, vi arbejder med. 

Nyt fra formanden Der har været fællesmøde med Kildebakke, Timring og 
Vildbjerg skoles bestyrelse. 
Vi talte om overgange, brobygning og hvordan vi kan 
få nye bestyrelsesmedlemmer og brede bestyrelser 
med deltagelse fra de forskellige skoler. 
Der er derfor møde i Sinding i den nærmeste fremtid. 
Kristina undersøger tidspunktet. 
 
Vi er med i kunstprojekt. Ny kunst til gavlen ved 
institutionen i Sinding. Det er et projekt, der skal 
monteres på muren, når det er færdigt. 
Styregruppen har møde tirsdag i næste uge. Der 
sendes herefter skitsemateriale rundt til bestyrelsen. 

Evt. Opfølgning på muligt Legepladsprojekt i Skibbild. 

Punkter til næste møde:  

Næste møde Næste Fællesmøde med de andre bestyrelser i netværk 

4 – dato? 

Fællesbestyrelsesmødet internt bliver i uge 6, mandag 

den 07.02.22 kl. 17.00, hvis alle kan deltage. 

Underskrifter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


