FÆLLESBESTYRELSEN FOR MIDTPUNKTET
Bestyrelsesmøde tirsdag den 13/05 - 2020 kl. 18.30
Dagsorden
Dagsorden til Fællesbestyrelsen for Midtpunktet
Ordstyrer: Maja Bang
Deltagere:

Referat
Anna B. Lindholm, Bjarne Hoffmann, Dan
Andersen, Henrik Vilstrup, Jørgen Risum, Karen
Middelkamp, Maja Bang, Merete O. Sørensen, Pia
Sas, Sidsel Heidemann og Majbritt Larsen
Fraværende:

1. Øvrige brugere:
2. Fællespunkter for
Hvepsereden/Midgaarden og skolen

Intet at notere.

3. Skolen

Børn og personalesituationen. Alex Dinesen er ansat
som lærer i Huset pr. 1.8.20.
Opstart og udgifter i forhold til Covid-19. Lidt ekstra
udgifter i forbindelse med rengøringen. Dejligt med
små grupper – de enkelte klasser. Vi har ønsket at få
6.klasse ind, men først nu får de lov at komme ind.
Eleverne har undervisning til 25 timer pr. uge. De
ældste elever har ofte til 30 timers undervisning.

Nyt fra medarbejderrepræsentanten

Budget 2020 og materialer 2020 blev gennemgået og
godkendt. Småændringer kan forekomme grundet
Covid-19.

Valg til Fællesbestyrelsen. Vi afventer
Undervisningsministeriets udmelding.
Førskolebørnene starter i skole og SFO den 2.juni.
Målet er, at børnene lærer skolen og rutiner at kende.
Vi tager punktet om skolestart op kommende
skoleår.
Vi deltager i FNs Verdensmål i uge 41, da vi af BFU
er blevet opfordret til at involvere os.

Fra kommunal side er fællesindkøb af digitale
læremidler opsagt fra 31.07.20. Skolerne skal selv
decentralt købe de licenser, de ønsker.
Medarbejderne har samlet valgt én leverandør til
skolen. Det betyder, at vi får adgang til alle fag i en
3-årig periode. Herved spares der penge.

4. Hvepsereden/Midgaarden

Børn og personalesituationen.
Inden Covid-19 var der i afdeling Hvepsereden en
sygemelding. En medarbejder er flyttet over til
afdeling Hvepsereden fra afdeling Midgaarden.
De r kommer løbende nye børn i institutionen, både i
Midgaarden og Hvepsereden.
Opstart og udgifter i forhold til Covid-19. En del
udgifter i forhold til bemanding. Megen rengøring af
legetøj.
Børnene nyder udelivet, og lærer både om køkultur
og håndvask mv. Der er ikke så meget sygdom som
vanligt blandt børn og voksne.
Budget 2020: Det ser det ud som om, vi kommer ud
med et større underskud, grundet to matrikler og 50
timers åbningstid begge steder.
Solcreme.
Det foreslås, at børnene fremadrettet skal være smurt
ind i en godkendt solcreme, som holder hele dagen,
således at personalet kan bruge tid på at gøre noget
andet med børnene.
Fællesbestyrelsens holdning er, at der fint kan laves
et princip vedrørende dette. Sidsel, Anna og Karen
skriver et udkast, som gennemgås med Merete.

Nyt fra medarbejderrepræsentanten

5 Nyt fra formanden

Vi er meget ude med børnene i hverdagen og nyder,
at vi er i mindre grupper. Vi synger med børnene for
at fastholde Sangglad, selv om det er lidt anderledes!
Vi udsætter sprogvurderinger i den kommende
periode, grundet Covid-19.
Valg af næstformand. Anna blev enstemmigt valgt
som næstformand.
Årsberetning 2019-20 gennemgås næste møde og
godkendes. Årsberetningen sendes ud elektronisk til
alle forældrene.

6. Evt.
7 Punkter til næste bestyrelsesmøde

8. Næste møde
9. Underskrifter

Valg til bestyrelsen
Årsberetning
Princip for anvendelse af solcreme.
Torsdag den 11.juni, 2020, kl. 18.30 – 21.30

