
FÆLLESBESTYRELSEN FOR MIDTPUNKTET  

Bestyrelsesmøde onsdag den 27/02 - 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, Rudy Søgaard, 

Sidsel Heidemann Winnie Højer og Majbritt Larsen 

Fraværende: Pia Sas 

1. Nyt fra elevrådet 

 

Fokus på drengetoiletterne. De tjekkes morgen og eftermiddag 

af elevrådet.  

Det lugter nogen gange, men hvis vi lufter ud, så hjælper det. 

Vi har købt bolde, legesager, viskelæder og blyanter til 

klasserne. Fastelavnsfest: Vi kårer bedste udklædte i de 

forskellige klasser. De tre vindere får en gave. 

Elevrådet fortæller lidt om legepatruljen og de forskellige lege. 

2. Øvrige brugere.  

Status på tilbygning til hallen 

Indvielse af tilbygning, mandag den 25.marts kl. 14.30. 

Vi håber, Fællesbestyrelsen kommer til indvielsen. 

 

3. Fællespunkter for 

Hvepsereden/Midgaarden og skolen 

Legepladsudvalget v. Karen og Anna: Lige pt. laves der en 

plantegning over området og diverse legehuse mv. som 

udvalget har bestemt. 

Det ønskes, at elevrådet kommer med ønsker til legeredskaber 

udenfor. Dette kombineret med tidligere spørgeskema fra SØ-

tanken. Besøg af Karen og Anna på mellemtrinnet. 

Der nedsættes et lokalt byggeudvalg, som arbejder med 

opsætning af legeredskaber mv. 

 

Rygning – Midtpunktet.   

Et punkt i SIF-udvalget. Drøftelse. De medarbejdere, der ryger, 

tilbydes et rygestop-kursus. 

4. Skolen.  

Børne- og personalesituationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalesituationen, status quo. 

AULA. Vores nye portal/samlingssted hvor skoler, 

institutioner, pædagoger, lærere, forældre og elever kan 

kommunikere med hinanden. Målet i Herning er, at AULA på 

sigt både dækker daginstitutioner, Skoler, SFO mv.  

I AULA kan der skabes fællesplatforme for kommunikation 

mellem forskellige faggrupper, og er tænkt som en erstatning 

af INTRA.  

Denne kommunikation kan både være kommunalt og på tværs 

af kommuner. Se video! Det er sekretær, lærer BM og 

skoleleder, som sætter systemet op. Klar pr. 01.08.2019. 

Bestyrelsen tilbydes en oplæring i at anvende AULA. 

Oprydning i alle vores arkiver. Scannet dokumenter ind og 

sendt til et sikkert IT-opbevaringssted! 

 

Opfølgning på budgettet for 2019  

Skolen får svært ved at få det til at hænge sammen økonomisk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

i indeværende år samt fremadrettet, grundet skolens størrelse 

og tildeling af midler. 

BFU har efter at have læst høringssvar mv. arbejdet med den 

nye styringsmodel, som er en ”model 3”, I hører om nu. Her er 

tildelingen faldet ud, således at 85% er elevtalsbestemt og 15 

% er betinget af socioøkonomiske forhold. 

Grundskoletillægget til småskoler udgør således 475.000 kr. og 

ikke 600.000. Der gives et overgangsbeløb på godt 200.000 det 

første år. Konsekvenser for en lille skole som Sinding skole. 

 

Samarbejde med musikskolen. 

Muligheder blev drøftet i forhold til, hvor mange elever pr. 

klasse, der kunne tænkes at ville bruge et tilbud fra 

Musikskolen. 

Yderligere at der er ønske om, at Musikskolen har 

undervisning herude i fritiden.  

ML undersøger pris. 

 

Gennemgang af justeringer om folkeskolen. 

Kortere skoledage med henholdsvis 3 og 2 færre lektioner til 

indskolingen og mellemtrinnet blev drøftet og godkendt af 

bestyrelsen.  

Vi arbejder med skolefesten, og temaet er Emil fra Lønneberg. 

Skolefesten er den 11.april kl.18.30. Børnene skal komme kl. 

18.00 

5. Hvepsereden/Midgaarden 

Børne- og personalesituationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

 

Status quo. 

Børn på venteliste til vuggestue. 

 

AKT-arbejdet: CBF-pædagogerne i Herning kommune er 

blevet omplaceret, så de nu er ansat i nogle af 

daginstitutionerne i kommunen. I Hvepsereden/Midgaarden får 

vi penge ud til at udføre denne opgave. Ved en problematik 

omkring et barn, skal AKT-personalet påtage sig denne rolle. 

Hanne varetager denne opgave. Der anvendes et internt skema 

til brug ved problematikker. De midler vi før fik til praktisk 

hjælp, skal nu tages fra vores egen pulje. 

 

Faglige fyrtårne: Der har været uddannelse af Hanne, Pia og 

Merete. Nu arbejdes der med De nye styrkede læreplaner. 

 

Læringsfestival: foregår den 11.april i Vildbjerg Sports og 

Kulturcenter, hvor hver daginstitution får en stand. Standen 

skal indeholde et relevant emne, som vi har været optaget af i 

forhold til de nye styrkede læreplaner. 

6. Princip for anvendelse af 

mobiler/IPADS i Midtpunktet! 

Når eleven er på skolens område, er mobilen slukket/lydløs og 

i tasken/lommen.  

Anvendelsen af mobiler sker kun efter aftale med lærerne, 

pædagogerne. Ved overtrædelse flere gange må forældrene 

hente mobilen på kontoret. 

 



I fritidshjemmet er det besluttet, at børnene må have en IPAD 

eller PC i maks. 20 minutter.  Børn må ikke anvende mobiler i 

fritidshjemmet. 

7. Støtteforeningen 

 

Intet nyt!  

8. Nyt fra formanden 

 

Skolefesten – uddelegering af opgaver. Den 11.april: 

Kaffebrygning, skære kager/frugt, klares af Idrætsforeningen.  

Modtagelse af penge/billetter klares af Henrik og Rudi. 

SØ-tanken har møde den 9.april, hvor alle bestyrelser i 

området inviteres med. 

 

9. Punkter til næste bestyrelsesmøde Udkontering af budgettet for skoledelen 2019 drøftes næste 

bestyrelsesmøde. 

Et princip tages op. 

Forventet regnskab for Hvepsereden. 

Opfølgning på buskørsel efter sommerferien. 

Kontraktmøde med Pia Elgetti. 

 

10. Evt.  

 

Hallens kantine: Det er blevet besluttet, at Solveig og Karen 

har den daglige drift i kantinen, som er et udvalg under den 

eksisterende bestyrelse for SGIF.  

Skolen og Børnehaven/dagplejen kan booke hallen gennem 

Conventus, og bruge dets faciliteter som andre medlemmer af 

idrætsforeningen. Derfor kan kantinen åbnes til særlige 

anledninger, fx sidste skoledag, julemarked, motionsdag mv. 

Vi kan mere i kantinen end bare sælge pomfritter og slik, vi 

kan også lave smørrebrød, bage kager, lave sportsboller samt 

mindre kolde eller varme anretninger.   

Kontakt Karen på karen_middelkamp@hotmail.com eller på 

mobil nr. 2624 6337 

          Eller Solveig på solveigfagraklett@gmail.com eller på 

mobil nr. 2753 4426 

 

11. Næste møde  

 

Mandag den 1.april. 

12. Underskrifter 

 

Godkendt af bestyrelsen 
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