FÆLLESBESTYRELSEN FOR SINDING/ØRRE MIDTPUNKT
Mødedato: torsdag den 13.10.2022 kl. 17.00
Dagsordenpunkt
Ordstyrer: Addie Lausen
Deltagere

Øvrige brugere
Fællespunkter for Hvepsereden/Midgaarden og
skolen

Referat
Addie Lausen, Bent Andersen, Betina Sjøgaard,
Christen Buur Romvig, Hanne Kamp Hansen, Jørgen
Risum, Maja Bang, Nicholaj Grønkjær, Pia Sas, Signe
Berg Andersen, Majbritt Larsen
Fraværende: Merete O. Sørensen
Præsentationsrunde af bestyrelsen.
Samtale om, hvad vi lykkes med i Sinding Ørre og hvad
der kan gøres bedre.
Hvordan styrker vi samarbejdet mellem de 2 adresser.
Fælles arrangementer flere gange om året for
børnehave og skole, så børnene vænnes til at mødes
på de to matrikler. Have førskolevenner på begge
matrikler, læsemakkere mv.
Årshjulet blev præsenteret af Maja.
Tilmelding af forældrerepræsentanter til
samrådsmøderne for skole og daginstitution.

Skolen

Personalesituationen
DS delvist sygemeldt. Arbejder hjemmefra. ML er ved
at være på toppen igen. Tak til Jørgen for at være
stedfortræder i samarbejder med Dorthe. De har
været et super makkerpar og har gjort et fantastisk
stykke arbejde.
Meddelsesbogen - nyt tiltag. Vi arbejder med at lave
vores egen meddelelsesbog, som skal være klar i
2023. Målet er at forenkle det arbejde, lærerne skal
udføre, og samtidig højne samarbejdet med
forældrene.
Nationale test – overgangsordning v. JR.
Vi skal i dansk 2.,3., 4 og 6.klasse og matematik: 2., 4.
og 6.klasse teste på en ny måde. Den nye test er
lineær.
For skolens vedkommende er testene ikke noget nyt.
Vi bruger prøverne til at se, hvor der skal være særligt
fokus på børnene og deres læring.

Orientering vedrørende næste skoleår og
klassestruktur: 0.-1.klasse sammenlæses, 2.-3.klasse
sammenlæses, 4.klasse er alene og 5.-6.klasse
sammenlæses.

Nyt fra Medarbejderrepræsentanten

Vi er i gang med uge 41 – bevægelsesuge med
udgangspunkt i verdensmål 3: sundhed og trivsel.
Vi arbejder med materialer fra Arla Food Movers:
vaner, (madvaner mv.), vås (myter omkring mad og
sundhed mv.) og venner. Vi har haft skolegames på
tværs af årgange, hvor de store årgange har planlagt
aktiviteter for de mindre børn samt kommende
førskolebørn.
Hver morgen har vi haft fælles opvarmning. I år har
pigerne fra 5.-6.klasse stået for opvarmningen, og de
har gjort det kanon- godt.
Fredag er der motionsdag. Minisømand: 7 km. løb,
Sømand: cykle 14 km og løbe 7 km. Super Sømand:
Cykle 14 km. Og løbe 10 km.

Hvepsereden/Midgaarden

Personalesituationen:
Merete er i gang og arbejder 4 timer om ugen.
Hanne er konstitueret frem til jul indtil videre.
Tidligere pædagog, Birte J. og Maja H. hjælper i
forhold til vikararbejdet
Der har været tilsyn fra kommunen med god dialog og
evaluering af arbejdspladsen.
Aflyst forældremøde den 3. oktober, 2022. Vi taler
om, hvad vi gør for at få opbakning til diverse
arrangementer.
Bestyrelsen påpeger, at nogle af emnerne har været
gennemgået på skolen og at de derfor ikke så behov
for at være der.
Hanne gennemgik emner for den pædagogiske dag
den 28. november.
Motionsløb i morgen for de små.

Nyt fra Medarbejderrepræsentanten

Langtidssygemeldinger og influenzaramte har fyldt i
forhold til arbejdsmiljøet. Det har været en presset tid
for alle medarbejdere i Midgaarden.
Temaer som sundhed og bevægelse, Dinosaurusserne,
Høstemne mm.
Cirkusemnet har været et hit.
Der er arbejdet med den lille gruppe med temaet:
Bondegårdsdyr.

Nyt fra formanden

Evt.
Punkter til næste møde:

Næste møde

Underskrifter

Samrådsmødet i august: det vigtigste, som Addie har
noteret sig:
Budgettet bliver stramt næste år.
Stigende forbrugspriser.
Inklusion er på dagsordenen i kommunen.
Minimumsnormeringer – er fra 2024.

Princip for kørsel i Midtpunktet tages op.
Dialogmøde – med besøg af Skolechef, konsulent,
direktør og BFU-formand.
tirsdag den 15. november kl. 17.00 – 19.00 – mødet
rykkes til mandag den 21.november.

