
FÆLLESBESTYRELSEN FOR SINDING/ØRRE MIDTPUNKT 

Mødedato: Onsdag den 14.12.2022 kl. 17.00 
 

Dagsordenpunkt Referat 
Ordstyrer: Addie Holm  

Deltagere Addie Holm, Bent Andersen, Jørgen Risum, Merete O. 
Sørensen Nicholaj Grønkjær, Pia Sas, Andersen, 
Majbritt Larsen  
Fraværende: Betina Sjøgaard, Christen Buur Romvig, 
Maja Bang og Signe Berg 

Øvrige brugere  

Fællespunkter for Hvepsereden/Midgaarden og 
skolen 

Elevrådet: fortalte om deres arbejde. Da de små ikke 
synes om legene, har elevrådet været rundt og 
spørge, hvad de mindste gerne vil lege. Det har 
fungeret godt i dag. 
 
Fokuspunktet: bevægelse i undervisningen: Elevrådet 
har lavet et bevægelseskatalog for alle børnene på 
skolen. Her ligger der små brain-breakes og lege, der 
kan tage længere tid. Så kan der holdes små pauser, 
hvor der leges i løbet af dagen. 
Et andet fokuspunkt er skolens toiletter. Specielt 
drengene synes, toiletterne i løbet af dagen ikke er så 
rene og hygiejniske. Nu laver elevrådet toilettjek om 
morgenen, og sidst på skoledagen. Det skaber en 
bevidsthed for alle børn, når der er fokus på det. 
Vi taler om gode toiletjokes og evt. fluer i toilettet, 
man skal ramme. Der følges op med drengemøder 
efter morgensang. 
 
 
Den årlige fællesdag for Daginstitution og skole med 
fælles tema: Vild Vest-dag, er torsdag den 8.juni, 2023  
 
Forberedelsesaftenen er onsdag den 3.maj, hvor vi 
mødes kl. 17.00 – 20.30. 
 
I skoletiden, torsdag den 8.juni er der værksteder, og 
fra kl. 15.00 kan forældrene deltage.  
Dagen afsluttes omkring kl. 16.30 med grillpølser og 
brød. Ansvarlig for grillpølser og brød er:  
 
Antimobbestrategien blev gennemgået og godkendt. 
 



Morgen-SFO: Hvepsereden tager morgen-SFO i 
skolehverdagene frem til 1.juni, 2023, hvor førskolen 
starter op. 
 

Skolen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sundhedspolitikken – punktet udsættes til næste 
møde. 
 
Ønske om hjælp fra forældre til SFO fra kl. 11.30 – 
15.00, grundet lærerkursus, og kursus for pædagog i 
SFO: torsdag den 2.2.23 kl. 12.00 - 18.00. 
Desuden er lærerne på kursus tirsdag den 07.02.23 og 
21.02.23, hvor undervisningen stoppes kl. 13.30. 
Titlen er: Specialpædagogik i det almene!   
 
Kursets overskrifter:   
Kursus 1: Specifikke, generelle og gennemgribende 
udviklingsforstyrrelser   
• Hvordan skal vi forstå diagnoser, og er det vigtigt at 
børn bliver udredt?   
• Vi ser specifikt på diagnoserne: autisme, ADHD, 
generelle indlæringsvanskeligheder og dysleksi   
• Vi ser på diagnosernes afledte konsekvenser i 
forhold til opmærksomhed og hukommelse mm   
• Hvilken indflydelse kan diagnoserne have på barnets 
faglige, sociale og personlige udvikling?   
• Hvordan kan diagnoser hjælpe os til at forstå 
barnets adfærd?   
  
Kursus 2: Deltagelsesmuligheder og fællesskabende 
pædagogik   
• Hvorfor inklusion?   
Med udgangspunkt i klasserummet, klasseledelse, 
undervisningsformer og undervisningsmetoder ser vi 
på:   
• Hvilke barrierer står i vejen for nogle børns lærings- 
og deltagelsesmuligheder? • Hvordan kan vi mindske 
disse barrierer  
  
Torsdag den 07.02.23: kl. 13.30 – 17.00 
Kursus 3: Udadreagerende adfærd og 
konflikthåndtering   
• Forståelse at de psykiske mekanismer i en 
konfliktsituation   
• Metoder ind i arbejdet med konflikthåndtering   
• Low arousal som metode til at forebygge og 
håndtere konflikter   
• Mentalisering   
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyt fra Medarbejderrepræsentanten 

Torsdag den 21.02.23: kl. 13.30 – 17.00 
Kursus 4: Børn med angst og lavt selvværd  
• Angstens mekanismer   
• Hvordan kan skolen understøtte angstbehandling?   
• Styrkelse af selvværd gennem styrkebaseret 
pædagogik  
  
FB siger god for kurset og at børnene får fri, når det 
ringer ud kl. 11.40, den 02.02.22. Der er SFO for de 
børn, der ikke kan komme hjem, og for de børn, der 
går i SFO.   
Den 07.02.23 og 21.02.23 får børnene fri kl. 13.30, og 
der er SFO for de børn, der går i SFO. 
 
Ansættelse af barselsvikar fra 01.02.23. 
 
Vi havde Lucia og julekoncert den 13.dec. med stor 
succes. Det var en god fællesskabende aktivitet. 
Stort fremmøde af forældrene og bedsteforældrene. 
Jule-hyggetur for 5.-6.klasse i morgen. 
 

Hvepsereden/Midgaarden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Personalesituationen 
En pædagogmedhjælper har sagt op i 
Midgaarden, da hun skal ud at rejse.  Vi 
ansætter en ny medhjælper, som skal starte 
op til 1. februar 2023. 
Medarbejder stopper med udgangen af dec. i 
Hvepsereden. Der ansættes en ny 
medarbejder frem til 31.05.23. 
Merete er godt i gang med at komme op i tid 
på arbejdet. 
 

- Kvalitetsdialog 
Merete og Hanne har været ved 
dagtilbudschefen sammen med Maja fra 
Bestyrelsen. Her drøftede vi forskellige emner. 
Generelt fik vi som daginstitution ros for vores 
arbejde. 

- Ny tildelingsmodel 
Vi skal ikke spare, hvilket vi er glade for. 
Den nye tildeling i 2023 er ok. Vi får lidt flere 
midler til at drive daginstitutionen. 
 

- Projekt ”sangglad” afsluttet den 7. december 
Juleafslutning med Julie. En god stund. 
 

- Et sundt frokostmåltid 
Punktet udsættes.  

 



Nyt fra Medarbejderrepræsentanten 
 

Vi har haft børnejulefrokost og 
klippedag/forældrekaffe mm. Vi har været i kirke 
og se krybbespil mm.  
 
Der er kommet nye vinduer i den gamle del i 
Midgaarden. 
 

Nyt fra formanden Addie gennemgik hovedpunkter i høringssvaret vedr. 
besparelser i kommunen for 2023 
 
Samrådsmødet: Her havde vi en snak om inklusion, 
samt den nye tildelingsmodel. 
 

Evt. Skolen har haft besøg af Arbejdstilsynet, og vi fik en 
grøn smiley. 
 
Budgettet for 2023, og mulige besparelser blev 
drøftet. 

- Lejrskoler. Drøftelse af muligheder for 2023 
for 5.-6.klasse samt Bussen og Huset. 

Det blev besluttet, at Huset kan tage af sted på 
lejrskole til Norge, hvis der er opbakning fra hele 
forældrekredsen mht. betaling.  
Punktet tages op i januar 2023. 
 

Punkter til næste møde: Drøftelse vedr. budget for skolen 2023 og muligheden 
for lejrskoler fremadrettet. 
Evt. princip for lejrskoler! 
Princip for sundhedspolitik. 
 
 
 

Næste møde Tirsdag den 24. januar, kl. 17.00 – 19.00. 

 

 

Underskrifter 
 

 
 
 

 


