
FÆLLESBESTYRELSEN FOR SINDING/ØRRE MIDTPUNKT 

Mødedato: mandag den 13.06.2022 kl. 17.00 
 

Dagsordenpunkt Referat 
Ordstyrer: Kristina Kaspersen  

Deltagere Anna B. Lindholm, Christen Buur Romvig, Jørgen 
Risum, Kristina Spanggaard Kaspersen, Maja Bang, Pia 
S. Sørensen, og Majbritt Larsen samt konstitueret 
leder af daginstitutionen: Hanne Kamp Hansen 
Fraværende: Addie Lausen, Merete O. Sørensen, Signe 
Berg Andersen og Trine Broe Lauridsen 

Øvrige brugere  

Fællespunkter for Hvepsereden/Midgaarden og 
skolen 

Merete Sørensen er sygemeldt på ubestemt tid. 
Konstitueret leder af daginstitutionen er Hanne Kamp 
Hansen. 
Sidste skoledag fredag den 24.juni. 
Hvepsereden er med og ser konkurrencerne og spiser 
is med de store. 
Vi tager afsked med 6.klasse. Morgenkaffe til børn og 
forældre i 6.klasse. 
Konkurrencer, vandkamp og is.  
Skoledagen slutter kl. 11.45. 
 
Fælles arrangement torsdag den 15.september for 
daginstitution og skole. Forældrene inviteres med fra 
kl. 14.00 – 17.30. Arrangementet planlægges i 
fællesskab med fællesbestyrelsen, daginstitution og 
skole, onsdag den 31.08.22 kl. 17.00 – 20.30. 
 
Evaluering af bedsteforældredagen! 
En skøn dag. Næste år laver vi en samlet tilmelding, så 
bedsteforældrene bliver guidet i, hvor de kan være 
hvornår, f.eks. bedsteforældredag fra kl. 07.45 – 09.30 
i skolen, gåtur og derefter kaffe. Dagen fortsætter i 
Børnehaven frem til middag. 
 

Skolen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Børne- og personalesituationen:  
Velkommen til førskolen. De har fundet sig godt til 
rette. Overgangen fra daginstitution til skole har 
fungeret godt. Fint samarbejde. 
 
Timefordelingsplanen for næste år: 
Understøttende undervisning i indskolingen 
konverteres til tolærertimer. Derved afkortes 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyt fra Medarbejderrepræsentanten 

skoledagens længde for indskolingen.  
Desuden har 1.-2.klasse 6 lektioner i matematik.  
Der laves parallellagte lektioner i dansk for 
indskolingen og der er tolærertimer en del dansk og 
matematiklektioner for 4.-6 klasse. Dette giver 
mulighed for holddeling. 
Fagfordelingen for kommende skoleår er på plads. 
  
Fortsat fokus: 

- Bevægelsesskole 
- Arbejdet med at gøre skolen til 

musikprofilskole 
- ART-arbejde 
- Elevrådet arbejder med trivsel - herunder med 

sproget børnene imellem 
I forhold til musik på mellemtrinnet, får HJ støtte af 
lærerkræfter fra musikskolen. 
Årskalender for næste skoleår deles ud inden 
sommerferien! 
 
Skoleskemaet for kommende skoleår deles ud af 
klasselærerne i den sidste uge inden sommerferien.  
Der er i skoleåret 2022-23 støttetimer på i 1.-2.klasse 
samt 5.-6.klasse. 
Nationale test er afviklet for klasserne i dansk, 
matematik og engelsk. 
 
1.skoledag efter sommerferien er mandag den 
8.august. Her byder vi specielt velkommen til 0.klasse. 
Dagen slutter 11.45. 
 
Ansat pr. 1.august 2022 er Ida Andersen, 
pædagogmedhjælper, 25 timer. 
 
6.klasse har været på Bornholm. En unik uge. 4.-
5.klasse har været på oplevelsestur ud i det blå i sidste 
uge, 4.-5.klasse har desuden været en tur på Heart og 
se Vestkystbilleder! 
 

Hvepsereden/Midgaarden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Børne- og personalesituationen: 
 
I Midgaarden er Ida Marie stoppet som medhjælper, 
da hun flytter til Århus.  
Ann Kathrine (pædagog i Midgaarden) er blevet 
fastansat.  
Mette Højbjerg, som er pædagogisk assistent, i både 
Hvepsereden og Midgaarden stopper 30. juni, efter at 
have været ansat i en tidsbegrænset stilling.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyt fra Medarbejderrepræsentanten 

Da Anne Hansen (pædagogisk assistent i Midgaarden) 
går på ferie/barsel efter uge 26, ansættes der en 
pædagog, barselsvikar, pr. 1. August. (der bliver 
samtaler i uge 25) 
Mette Mortensen fra Vildbjerg, er ansat som 
medhjælper i Midgaarden fra den 1. August. 
 
Pædagog Kenneth, der skulle starte i Hvepsereden 
efter sommerferien, begynder alligevel ikke pga., at 
de familiemæssige forhold pt. ikke harmonerede med 
en fuldtidsstilling. 
Kirsten Bitsch som er pædagog i Hvepsereden i dag, 
fortsætter derfor i en tidsbegrænset stilling indtil 
31.12.2022  
Sabina, som er medhjælper i Hvepsereden stopper 
efter uge 33, da hun søger ind som sygeplejerske. 
I stedet for har vi ansat Amalie Lange fra Videbæk, 
som medhjælper i Hvepsereden, fra den 15. August. 
 
Pædagogisk tilsyn er udsat til uge 35. Her kommer der 
to tilsynskonsulenter fra CBL. Her kigger vi sammen på 
data omkring børnegruppen. Desuden laves der 
observationer, pædagogisk/praksis/fokus på 
børnegrupper, interview mv. 
 
Arbejdstilsynet har været på uanmeldt besøg i 
Midgaarden den 19.05.22. Der var ingen 
bemærkninger eller overtrædelse af 
arbejdsmiljølovgivningen. Der blev drøftet nogle 
arbejdsmiljøforhold, som kan forbedres.   
 
Travlt forår: Forældrearrangement med 
cirkusforestilling og mad. 
Førskolebørnene har været til 1-1-2-dag. 
Afslutning for førskolebørnene i Midgaarden og 
Hvepsereden. 
Arbejdsdag på Midgaarden på fredag den 17.06.22. 
Alle børnene er meget ude i det gode vejr. 
 
Forældrekaffe på mandag i Hvepsereden. 
Sampasning fra uge 27.  
 
 

Nyt fra formanden Skoleskak – se bilag! 
Overvejelser om skoleskak. Det har før været på 
skemaet, men nu har vi prioriteret Esport. Når vi har 
spilledage, så er børnene glade for at spille skak. 
 
“Løb på gangen, hvorfor ikke?” Argumenter for og 



imod løb i Hvepsereden/Midgaarden blev drøftet.  
Grundet indretningen mv. er det sket, at flere børn er 
løbet sammen og er blevet skadet. Derfor er der 
truffet en beslutning om, at det ikke er et valg.  
I skolen er løb tilladt med hensyntagen til hinanden. 
Der har ikke været ulykker omkring dette. 
 
Årsberetningen! Kristina vil her gå i dybden med, hvad 
det betyder at være i bestyrelsen. 
 

Evt. Mødekalender for fællesbestyrelsen i skoleåret 22– 23 
Tirsdag den 09.08.22 fra 17.00 – 19.00 Konstituering  
Onsdag den 31.08.22. Fællesmøde med daginstitution 
og skole, kl. 17.-20.30.  
Forberedelse af Wild-West arrangement, der er 
torsdag den 15.09.22  
Torsdag den 13.10.22 fra 17.00 – 19.00 
Tirsdag den 15.11.22 fra 17.00 – 19.00 
Onsdag den 14.12.22 fra 17.00 – 19.00 
Tirsdag den 24.01.23 fra 17.00 – 19.00 
Mandag den 06.03.23 fra 17.00 – 19.00 
Onsdag den 19.04.23 fra 17.00 – 19.00 
Torsdag den 01.06.23 fra 17.00 – 19.00 

Punkter til næste møde: Input til forældremøderne i august 2022 
Vi er en bevægelsesskole – hvorfor det? Mål, værdier! 
Hvorfor ønsker vi en profil som musikskole! 
Indholdet af bestyrelsesarbejdet drøftes. 
 

Næste møde Tirsdag den 9.august, konstituering af den nye 

fællesbestyrelse og farvel til de 

bestyrelsesmedlemmer, der træder ud af bestyrelsen. 

kl. 17.00 – 19.00. 
Underskrifter  

 
 

 


