FÆLLESBESTYRELSEN FOR MIDTPUNKTET
Bestyrelsesmøde torsdag den 15/08 - 2019 kl. 18.30
Dagsorden til Sinding Skoles
Fællesbestyrelse for Midtpunktet
Ordstyrer: Maja Bang
Deltagere:

2. Elevrådet:

Anna B. Lindholm, Sidsel Heidemann, Henrik Vilstrup,
Jørgen Risum, Karen Middelkamp, Maja Bang, Merete O.
Sørensen, Pia Sas, Winnie Højer og Majbritt Larsen
Fraværende:
Rudy Søgaard. Afløser for Rudy – Dan Andersen eller
Bjarne Hoffmann
Elevrådet inviteres til næste møde!

3. Fællespunkter for
Hvepsereden/Midgaarden og skolen

Ny skolechef og dagtilbudschef ansat pr. 1/8 2019.

1. Tak til afgående bestyrelsesmedlem

Drøftelse af princip

3. Skolen.
Børne- og personalesituationen
SFO
Skolens økonomi
Teksperimentet

Nyt fra medarbejderrepræsentanten

4. Hvepsereden/Midgaarden
Børne- og personalesituationen

Hvepsereden/Midgaardens økonomi

Principper for udlevering af materiale
(fødselsdagsinvitation) - herunder, hvad må der hænges op
på dørene i de forskellige huse samt i boksene ude ved
indgangen til Midtpunktet.
Principperne blev revideret og sendes til medarbejdere og
senere til bestyrelsen.
Afskedigelse af medarbejdere - grundet tildelingsmodel og
børnetallet i skole og SFO med virkning fra 1.1.2020!
Antal børn i SFO pr. 1.8.2019.
Der er et fald på 19% af børn i SFO.
Kort gennemgang af skolens økonomi
Jørgen orienterer om Teksperimentet som omhandler
kodning af robotter. I uge 35 er der emneuge for
mellemtrinnet. Fredag er der åbent hus for forældrene og
bedsteforældre, samt interessere fra byen.
Efter uge 35 er der samarbejde med virksomheder, som
stiller opgaver til eleverne.
Jørgen fortæller om opstarten af det nye skoleår. En glæde
at komme i gang med undervisningen.
På spørgsmålet om lejrskoler for de ældste elever, ser vi på
næste bestyrelsesmøde, om der fortsat er økonomi til
lejrskole.
Midgaarden 30 år jubilæum den 1. august 2019. To
medarbejdere, Jette og Ketty har haft 30 års jubilæum.
Afskedsreception for medarbejder i Midgaarden den 30/8
kl. 13 - 15.
Afskedigelse af medarbejder med virkning fra 1.1 2020
Kort gennemgang af Hvepsereden/Midgaardens økonomi
Ny pædagogmedhjælper starter den 15/8 i afdeling
Midgaarden.
Ny vikar for sygemeldt medarbejder i afdeling Hvepsereden
Ny PA elev pr. 1/11 2019 i afdeling Midgaarden.
Legeland i Hvepsebyen i uge 33

Nyt fra medarbejderrepræsentanten

5. Nyt fra støtteforeningen
6. Nyt fra formanden.

Hvepsereden er kommet godt i gang med legeland og
indianertemaet.
Nyt projekt: ”Sangglad daginstitution” - tema med Sangens
Hus.
Intet nyt!
Gennemgang af årshjul.
Evaluering af årsberetningsaftenen. Det er tid til at ændre på
arrangementet i forbindelse med leveringen af
årsberetningen, da der ikke er stort fremmøde af forældre.
Fremadrettet sendes årsberetningen ud på AULA og
Nembarn og Sø-Posten.
Forslag om at lave et nyt tiltag, der skal ligge i den samme
periode i juni: En fest for hele institutionen på baggrund af
en temadag.

7. Evt.
8. Punkter til næste bestyrelsesmøde
9. Næste møde
10. Underskrifter

Samrådsmødet den 28.august.
Nye datoer - FB møder 19/20:
Mandag den 23.09.19 – udvide mødetiden fra 16.00!
tirsdag den 05.11.19, tirsdag den 10.12.19, torsdag den
23.01.20, mandag den 02.03.20, tirsdag den 14.04.20,
onsdag den 13.05.20, torsdag den 11.06.20
Legepladsudvalget med forældre mv. har igen været i gang
med at forbedre legepladsen.
Lejrskoler!
Temabestyrelsesmøde fra kl. 16.00 – 20.00, den 23.09.19.
Godkendes af bestyrelsen næste gang!

