FÆLLESBESTYRELSEN FOR MIDTPUNKTET
onsdag den 23/09- 2020 kl. 17.00
Dagsorden til Sinding Skoles
Fællesbestyrelse for Midtpunktet
Ordstyrer: Kristina Kaspersen
Deltagere:

1. Øvrige brugere
2. Fællespunkter for
Hvepsereden/Midgaarden og skolen

Addie Lausen, Anna B. Lindholm, Henrik Vilstrup,
Jørgen Risum, Kristina Spanggaard Kaspersen, Maja
Bang, Merete O. Sørensen, Pia Sas, Sidsel Heidemann
og Majbritt Larsen.
Fraværende: Christen Buur Romvig
Intet at bemærke.
Covid-19: Restriktioner fremadrettet frem til
udgangen af december. Ændres tidsintervallet, skrives
det ud.
Aflevering og hentning af børn: Personalet ser frem
til, at vi forhåbentligt snart kan få forældrene ind i
husene igen.
Vi fortsætter Covid-19 procedurer, hvilket betyder, at
børnene fortsat afleveres og hentes i døren. Dette
evalueres i uge 43.
Hvad er Fællesbestyrelsens tanker vedrørende
afholdelse af arrangementer med børn mv. under
Covid-19.
Vi følger Sundhedsmyndighedernes råd samt Center
for Børn og Lærings anvisninger. Det betyder, at
sociale arrangementer pt. udskydes eller aflyses,
herunder fælles personalemøde den 7.oktober.
Evaluering af besøg fra CBL.
Vi havde et godt møde med Preben Siggaard, Bibi
Salskov og Christian Rotbøll, hvor vi fik fortalt om
vores organisation, og de spurgte ind til mange
detaljer. Det foreslås, at de inviteres med til
Midgaarden ved næste besøg.
Vi som ledelse mødes et par gange med formanden,
Kristina, frem til jul.
Gennemgang af Antimobbestrategien. Findes på
hjemmesiden under profil: strategier og politikker:
Rettes til inden næste møde.

3. Skolen

Personale- og børnesituationen
Medarbejder langtidssygemeldt. Vikardækningen er
fortsat på plads.
Nyt barn i specialtilbuddet. I alt 12 børn.
Orientering om nyt tilbud i skolen. Oasen: er et sted,
hvor børn kan få et kort pusterum i samvær med en
voksen.
Læreren kan vurdere, at det er hensigtsmæssigt med
en pause for et barn i skoletiden. Her henvises til
Oasen, som er beliggende i SFOs lokaler.
Evaluering af forældremøder. Relevante, informative
møder. En god ide, hvis der fremadrettet sendes
referat af de forskellige møder rundt til alle
forældrene.
Lejrskole for 5.-6.klasse til Bornholm er aflyst/udsat!
Huset vil gerne på lejrskole/skitur til Norge. Det
foreslås, at forældrene i Huset er med til at se på
løsninger for eventuelle fondsansøgninger mv. for at
finde penge til en tur.
Kristina og ML kigger på fondsansøgning vedrørende
læringsmiljøet på skolen.

Nyt fra Medarbejderrepræsentanten

Vi er ved at planlægge en tur i uge 41 til Eventcenter
Fort Østerlund i Silkeborg for børnene i
almenklasserne.
5.-6 klasse var i sidste uge sammen med Ørre og
omegns lystfiskeriforening ude for at få viden om- og
arbejde med vandløb og fisk. Det er et projekt ”åben
skole”. Vi tager afsted igen i november.

4. Hvepsereden/Midgaarden

Personale- og børnesituationen
De nye medarbejdere i afdeling Hvepsereden er faldet
godt til, og er blevet godt modtaget af
forældregruppen.
Pia har lige haft 30-års jubilæum og er blevet fejret.
Der har været tilgang af nye børn til hele institutionen
i år. Vi kan dog se, at der er nedgang i børnetallet til
vuggestuen i 2021, hvilket CBL er gjort bekendt med.
Certificering af Sangglad er udsat, grundet Covid-19.

De nye Styrkede Læreplaner skal være skrevet ind i
Hjernen og Hjertet” inden udgangen af december.
Der er i Herning kommune fokus på pædagogernes
tid.
Nyt fra Medarbejderrepræsentanten

5. Nyt fra formanden

Personale og børn arbejder med FNs verdensmål i uge
41. Ligeledes arbejdes der med temaet Natur og
herunder er der fokus på dyr og skrald i naturen.
Gennemgang af:
Bestyrelsens årshjul.
Høringssvaret til kommunen.
Referatet fra samrådsmødet.
Orientering fra møde med idrætsforeningen og
menighedsrådet angående fællesarrangement.
Arrangementet er med foredragsholder Søren Vester,
kendt fra tv-programmet ” I hus til halsen”.
Datoen er den 4.februar, 2021.
Der er lokalrådsmøde den 4.november kl. 19.00.

6. Evt.
7. Punkter til næste møde:

Tavshedspligtserklæringer skal underskrives
Forældreråd – nye tanker og ideer
Antimobbestrategien godkendes.
Evaluering af kontraktmøde for daginstitutionen.

8. Næste møde

Onsdag den 07.10.20: Fælles personalemøde udgår.
Næste møde er torsdag den 19.november – med
æbleskiver og gløgg!
Anna og Kristina har gløgg og æbleskiver med.

9. Underskrifter:

