FÆLLESBESTYRELSEN FOR SINDING/ØRRE MIDTPUNKT
Mødedato: onsdag den 11.05.2022 kl. 17.00
Dagsordenpunkt
Ordstyrer: Kristina Kaspersen
Deltagere

Øvrige brugere
Fællespunkter for Hvepsereden/Midgaarden og
skolen

Skolen

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

Status på valget til fællesbestyrelsen. Der er fredsvalg.
Konstituering af den nye bestyrelse, dato:
tirsdag den 09.08.22, kl. 17.00.
Fællesarrangement for Daginstitution og skole.
Skolens forslag er, at vi kunne sætte en dag af til et
Det vilde vesten-arrangement, Middelalder-tema,
cirkus eller lignende. Om eftermiddagen kunne
forældrene komme.
Forberedelsen til arrangementet kunne ske på et
fælles personalemøde, hvor bestyrelsen også
deltager. Forslag om, at det er i august måned, mens
vejret er godt.
Børne og personalesituationen:
Økonomi afslutning 2021 og budget 2022 blev
fremlagt. Der gøres meget, for at få budgettet til at
hænge sammen.
Den udvidede frihedsgrad i Folkeskolen 2022-23.
Nedsat skolegang. Drøftelse af tolærerordning og
fagrække mm.

Skolebuskørsel 2022-23: Orientering
De nye rammer i servicemål for skolebuskørsel:
Der tilbydes som udgangspunkt to hjemture og én
morgentur til skolerne, svarende til 15 ture/kørsler pr.
uge.
Der tilbydes fire særlige kørselsdage på et skoleår. Vi
har valgt: første skoledag samt sidste skoledag før
sommerferien, påskeferie og juleferien. Disse
kørselsdage erstatter andre kørsler i køreplanen.
Her kører skolebusserne ca. 11.45

Nyt fra Medarbejderrepræsentanten

Skolefesten – to uger med succes. Fast arbejde for
medarbejderne, - og ekstra arbejde, men sjovt og
godt. Vi lykkedes i år specielt med ”hjerterummet”,
hvor børnene kunne gå ind og få en pause med en
lærer. Der var helt ro på.
Børnene nød ugerne, og mange børn ”voksede” med
de roller, de fik.
4.-6.klasse har været på Heart-museet i dag. Et godt
forløb.
6.klasse skal til Momhøje i næste uge. Den 22.maj
drager 6.klasse til Bornholm
To medarbejdere skal afsted på kursus for
idrætslærerne, torsdag. Kommer hjem og videndeler.
Svømmedage for 4.-5.klasserne.
Samtidig er medarbejdergruppen presset i forhold til
vikardækning af kollegafravær. Der er ikke meget tid
til forberedelse.
Enkelte elever er udfordret i forhold til dagligdagen. Vi
forsøger at tage hånd om disse børn og give redskaber
til, at det lykkes.

Hvepsereden/Midgaarden
Nyt fra Medarbejderrepræsentanten
Punktet udgår grundet fravær fra
daginstitutionen.

Børne og personalesituationen:
Økonomi afslutning 2021 og budget 2022
Bogbytteriet
Pædagogisk tilsyn
Hygiejnetilsyn

Nyt fra formanden

Referat fra Samrådsmøderne
- Præsentation af det nye BFU-udvalg.
- Gennemgang af, hvordan politikerne
arbejdede samt interview.
Ønske om netværk for bestyrelserne på tværs
af skolerne. Dette kan ske på AULA.
- Oplæg om Børn med dansk som andetsprog.
- Drøftelse af mulighed for juniorklub
Evaluering af valgmødet. Dejligt med fremmødet til
arrangementet. Vi vil arbejde på formidlingen af
mødet og arbejdet med bestyrelsen – hvad der er
mulighed for - næste gang
Gavlmaleriet – evaluering af ferniseringen.
Projektet – samarbejdet med idræts- og
borgerforeningen og Søtanken var godt. Ferniseringen
på selve dagen var rigtig god og Tv-Midt vest var med
og gav god PR.
Der kommer QR-koder på og der vil løbende komme
besøg af forskellige borgere.

Evaluering af skolefest. Det var en god skolefest.
God lyd til skuespillet. Stor tak til Knud Erik, Vagn og
Lotte for deres hjælp.
Skolefestugerne betød meget for børn og voksne. Der
blev skabt et godt fællesskab.
Beretningen skrives og sendes ud til forældregruppen
på AULA.
Evt.
Punkter til næste møde:
Næste møde
Underskrifter

mandag den 13.juni, sommerafslutning
kl. 17.00 – 19.00.

