
FÆLLESBESTYRELSEN FOR MIDTPUNKTET  

Bestyrelsesmøde onsdag den 23/01 - 2019 
 

Dagsorden til Sinding Skoles 

Fællesbestyrelse for Midtpunktet  

Ordstyrer: Maja Bang 

 

Deltagere: Anna B. Lindholm, Henrik Vilstrup, Jørgen Risum, Karen 

Middelkamp, Maja Bang, Merete O. Sørensen, Pia Sas, 

Winnie Højer og Majbritt Larsen 

Fraværende: Rudy Søgaard, Sidsel Heidemann 

1. Nyt fra elevrådet 

 

Elevrådet er med til mødet næste gang. 

2. Øvrige brugere.  

Status på tilbygning til hallen 

Indvielse af tilbygning. Datoen fastlægges snart. Uge 12 

regner vi med. 

 

3. Fællespunkter for 

Hvepsereden/Midgaarden og skolen 

Legepladsudvalget v. Karen og Anna: De fortalte om de nye 

tiltag, udvalget har arbejdet med. 

 

4. Skolen.  

Børne- og personalesituationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

Ny elev pr. 01.01.2019. 

Personalesituationen: De tre sygemeldte medarbejdere er i 

gang igen på forskellig vis. 

Budgetopfølgning for 2018, status: pænt overskud 

Budgettet for 2019, status: Budgettet hænger ikke sammen i 

2019, grundet: færre elever i 0.årgang i forhold til større 

afgang fra 6.årgang samt besparelser på løndelen til 

personalet. 

Høringssvar i forhold til valg af ny tildelingsmodel! 

Gennemgang af PowerPoints for de to modeller.  

Evaluering af turen til Den Gamle By, 19.12.2018.  

Set fra børne- og medarbejdersiden var det en rigtig god tur 

til Århus. Børnene var glade for turen, fortæller en af de 

forældrevalgte.  

Besparelsesrunden fylder for medarbejderne. 

Fastelavnsfesten 1.marts. Skolefesten står for døren. 

TOU-forløb med 2.-3.klasse. 0.-1.klasse har været til 

læsefestival. 

Skolernes idrætsudvalg er der gang i.  

 

5. Hvepsereden/Midgaarden 

Børne- og personalesituationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye børn pr. 01.01.2019. Mange børn til vuggestuen både i 

Midgaarden og Hvepsereden. Ligeledes en del gæstebørn 

fra dagplejen i afdeling Midgaarden.  

Personalesituationen: En medarbejder ansat på timeløn, 

fastansættes nu med 32 timer. Ligeledes nyt personale i 

Hvepsereden og forlængelse af ansættelse af medarbejder i 

tidsbegrænset stilling. 

Besøg af Pia Elgetti den 07.01.2019. Et fint besøg med 

fokus på læringsmiljø og pædagogik. 

Budgetopfølgning for 2018, status: Daginstitutionen 

kommer ud med et lille overskud, hvilket er dejligt. 

Budgettet for 2019, status: Her satses der også på at få 

overskud. 



Nyt fra medarbejderrepræsentanten Alle deltager nu i det samme tema i Hvepsereden. 

I Midgaarden har temaet været: Gamle dage. Nu 

kunstprojekt i 14 dage og herefter fastelavnsfest. 

2 medarbejdere fra institutionen har sammen med Merete 

færdiggjort kurset med kompetenceløft. Nu skal det så 

implementeres. 

 

6. Princip vedr. omsorgsplanen for 

Midtpunktet! 

Godkendt! 

6. Støtteforeningen 

 

Der er generalforsamling den 1.2.2019 kl. 17.00 

7. Nyt fra formanden 

 

Bestyrelsens opgaver frem til sommerferien! 

En del opgaver inden skoleafslutningen. 

Opgaverne fordeles bestyrelsen imellem. 

 

8. Punkter til næste bestyrelsesmøde 1. Kvalitetsrapport 

2. Opfølgning på budgettet for 2019  

3. Legepladsrenovering 

4. Drøftelse af et princip (IT-mobiler) 

 

9. Evt.  

 

 

10. Næste møde  

 

Onsdag den 27.februar, 2019  

 

11. Underskrifter 

 

Godkendt af bestyrelsen 

 

 

          

   

 

       


