FÆLLESBESTYRELSEN FOR MIDTPUNKTET
Bestyrelsesmøde torsdag den 23/01 - 2020 kl. 18.30
Dagsorden
Dagsorden til Sinding Skoles
Fællesbestyrelse for Midtpunktet
Ordstyrer: Maja Bang
Deltagere:

1. Elevrådet:

Referat

Anna B. Lindholm, Bjarne Hoffmann, Henrik Vilstrup, Jørgen
Risum, Maja Bang, Merete O. Sørensen, Pia Sas, Sidsel
Heidemann, Winnie Højer, og Majbritt Larsen
Fraværende: Karen Middelkamp
Intet nyt fra elevrådet

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

Nyt medlem til fællesbestyrelsen
Da Winnie ønsker at træde ud af fællesbestyrelsen pga. nyt
arbejde, spørges suppleant Dan Andersen om at træde ind i
bestyrelsen. Tak til Winnie for det store engagement.
Legepladsudvalget orienterede om deres arbejde. Næste skridt
er en arbejdsdag den 18.04. i Hvepsebyen og i Midtpunktet.

4. Skolen

Børne- og personalesituationen:
Skole, SFO samt Huset og Bussen. ML orienterede om
medarbejdersituationen på skolen. Ny pædagog som afløser for
Birte, der delvist går på pension.
Inklusion og læringsløft for børneflokken blev drøftet.
Budgetopfølgning 2019 – gennemgået.
Mål og indholdsplaner for SFO blev gennemgået.
Kvalitetsrapport – orientering om kommende arbejde med
kvalitetsrapporten.
Sundhed – evaluering til BFU. Maja, Merete og ML laver et
skriv om, hvad bestyrelsen har arbejdet med.

Nyt fra medarbejderrepræsentanten

Jørgen fortalte om inklusionsarbejdet blandt vores børn og de
glæder og udfordringer, vi står med.
Evaluering af julemarkedet fredag den 29.11.2019. Fra
medarbejdersiden oplevede alle arrangementet som en succes.
Evaluering af fyraftensmødet vedr. visioner mv.
Det blev taget godt imod af forældregruppen.
Det nye skoleskema – evaluering

Skemaet virker rigtig godt, synes medarbejderne. Fagdagen om
fredagen er specielt mellemtrinnet glad for. I indskolingen
tilrettes fredagens program.
Den 31.01. har vi vores første entreprenante fredag.
Her arbejdes der med animation – film og virkemidler – lyd
mv.
Lejrskolen for 5.-6.årgang bliver afholdt på Bornholm. Uge 26.

5. Hvepsereden/Midgaarden

I dag har vi været på fællesskabsfestival. Ligeledes har
elevrådets formand og næstformand været med.
Børne- og personalesituationen. Merete fortalte om
medarbejdersituationen. Nye ansættelser er sat i værk.
Budgetopfølgning 2019 – lille underskud.
Mad i vuggestuen. Madordning i Midgaarden har været
udarbejdet som et tema en periode. Personalet ønsker, at
ordningen fortsætter. Bestyrelsen siger god for en
prøveordning, hvis formalia er i orden. Ordningen evalueres
januar 2021.
Midtvejsevaluering af de nye styrkede læreplaner. Der er fokus
på læringsmiljøerne, herunder sortering og indkøb af nye
legesager til begge afdelinger.
Midtvejsevaluering: Projekt Sangglad. Møde i styregruppen –
og efterfølgende i personalegruppen. Certificeringen vil ske til
maj. Et godt og givende projekt. Megen sang i hverdagen.

Nyt fra medarbejderrepræsentanten

Evaluering af Åbent hus-arrangement i afdeling Midgaarden
den 29.11.19. Arrangementet gik godt og det vil blive gentaget
til næste år. Mange gæster hele dagen.
Der er oprettet sanserum i vuggestuen.
Fastelavn med optrin – åbnet hus.
Forårskoncert for førskolebørnene i Kongrescentret med
børnene den 24.04.
Samarbejde med biblioteket i Herning. Fokus på sprog og
læsning.

6. Nyt fra formanden

Referat fra samrådsmøderne.
Maja deltog for daginstitutionen. Fællesskabsstrategien var
fokuspunkt samt kommunens økonomi.
Samrådets time – normeringer vedr. daginstitutionen skal
skrives på hjemmesiden. Dette blev diskuteret på mødet.
Winnie og Bjarne deltog for skolen. Temaerne her var de
samme.
Samrådets time. Diskussion af økonomitildelingen og den
fåmælte reaktion fra forældregruppen i kommunen.

Evaluering af møde med forældrerådene. Tilmeldingerne
udeblev, så mødet blev aflyst. Den personlige kontakt er vigtig
i forbindelse med tilmeldingerne. Der inviteres igen.
Tirsdag den 10.03.20.
7. Evt.
8. Punkter til næste bestyrelsesmøde

Kort fra samrådsmødet – samtalekort
Valg af bestyrelsesmedlemmer

9. Næste møde

Mandag den 2.marts, 2020, kl. 18.30 – 21.30

10. Underskrifter

