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Øvrige brugere  

Fællespunkter for Hvepsereden/Midgaarden og 
skolen 

 
 

Skolen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Børn- og personalesituationen 
Grundet sygdom arbejder sekretær hjemmefra frem 
til påskeferien. 
Vi er ramt af almindelig sygdom: influenza, forkølelse 
og Covid-19. Vi overlapper indbyrdes hinanden i 
medarbejderflokken ift. vikardækningen. 
 
Orientering og kort gennemgang af skoleudviklings-
samtale med Børn og Læring: skolechef, konsulent, 
direktør og BFU-formand. 
 
Orientering vedr. budget og omstruktureringer for 
skolen. Skolens ressourcetildeling rækker ikke 
aflønning af den nuværende personalestab.  
Dette hænger bl.a. sammen med den alm. 
budgettildeling til skolen for 2023 samt skolens elevtal 
– flere børn i skoledistriktet er henvist til andet 
skoletilbud. Besparelse på kr. + 500.000, - 
Konsekvensen er personalereduktion. 
Det Politiske niveau har besluttet, at der ikke er skoler, 
som skal lukke! Drøftelse af kvalitet. 
 
Drøftelse af situationen og fremtiden for Sinding 
skoledistrikts børn. 
forskellige scenarier blev drøftet. 
 
Drøftelse af muligheden for lejrskoler fremadrettet. 
Princip for sundhedspolitik. 
Uddannelse for medarbejdere – hjælp fra FB/forældre 
denne dag. 
 
 



 
Nyt fra Medarbejderrepræsentanten 

 
Skolesvømning er i gang for 3.-4.klasse, som er afsted 
8 dage i løbet af uge 3 og 4. 
Der er store kordag for 5.-6.klasse på torsdag sammen 
med andre skoler i kommunen. 
Vi er ved at gøre klar til årets skolefest.  
Temaet er ”Smukke Sally”.  
Der har været særlig fokus på trivsel blandt børnene. 
Vi har haft besøg af to forskellige konsulenter, der har 
hjulpet med i forhold til Straks AKT-hjælp for lærere 
og børn. 
 

Hvepsereden/Midgaarden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Børn – og personalesituationen 
Ansættelse af ny medarbejder ophører igen pr. 
24.01.23. 
Ny medarbejder er ansat pr. 23.01.23 i afdeling 
Hvepsereden. Desuden er ny medhjælper ansat i 
afdeling Midgaarden. 
 
Afslutning på budget 2022 – samlet underskud på 
78.000,00 for daginstitutionen.  
Grundet faldende børnetal i begge institutioner, skal 
der skal ske besparelser i 2023.  
 
Et sundt frokostmåltid.  
Generelt har der været en stigning på frokostmåltidet 
i kommunen.  
I Hvepsereden/Midgaarden har der ikke frem til nu 
været tilbudt frokostmåltid for børnene.  
Fællesbestyrelsen beslutter, at der fremadrettet ikke 
er et sundt frokostmåltid. 
 
Dog tilbydes en frugtordning, hvor forældrene betaler 
for det. Der er indkrævning for dette måltid to gange 
årligt. Personalet rykker for betaling, når der ikke 
indbetales af forældrene. Men en del forældre har 
glemt at betale for dette. 
 
Sampasning i ferieperioderne – herunder framelding. 
 
Institutionen bruger meget tid på at kontakte 
forældre, der ikke får meldt tilbage i forhold til 
pasning i ferierne og omkring helligdage. En appel til, 
at til- og framelding for forældrene sker rettidigt. 
 
For at kunne afvikle ferie og afspadsering vil der ikke 
fremadrettet altid være kendt personale fra alle 
grupper under disse perioder. 
 



Nyt fra Medarbejderrepræsentanten 
 

Der arbejdes med ”Legemanuskripter” i begge 
daginstitutioner, herunder rollefordeling mv. Hertil er 
der kasser, der kan anvendes med relevante 
materialer, som børnene kan bruge. 
Til næste medarbejdermøde skal medarbejderne 
medbringe en kasse, som skal danne udgangspunkt 
for lege med børnene: ”busleg”, ”læge” osv. 
Der er snart fastelavnsfest, hvor bedsteforældrene 
inviteres med. Førskolebørnene inviteres med i 
skolen. 
Desuden arbejdes der med at gøre børnene 
selvhjulpne i begge afdelinger med ophængning af 
billeder, der skal hjælpe børnene i hverdagen. 
Der arbejdes med sprogudvikling både for tosprogede 
og danske børn.  
Mht. sygdom og fravær hos personalet går det bedre. 
 

Nyt fra formanden Opdatering fra Tour de Bestyrelsesmødet v. Addie. 
Aftenens indhold omhandlede bestyrelsens arbejde i 
løbet af skoleåret. Et af punkterne var blandt andet at 
opgaven består i at føre tilsyn med skolen.  
De forskellige slides sendes til FB, så man kan 
orientere sig om det. 
 

Evt.  

Punkter til næste møde: Evt. princip for lejrskoler! 
 

Næste møde Mandag den 6.marts, kl. 17.00 – 19.00. 

 

 

Underskrifter 
 

 
 

 


