Beretning for Sinding-Ørre Midtpunkt 2020
Så er det tid til årsberetning og til denne bestyrelses sidste beretning, for efter ferien samler en ny
bestyrelse bolden op og arbejder videre for- og med Sinding-Ørre Midtpunkt.

Corona:
Som alle andre har vi skullet forholde os til, at dette forår kom til at se en hel del anderledes ud, end vi
havde forestillet os. Der blev budt på Hjemmeskole og nødpasning, indtil vi igen kunne sende vores børn
afsted, først vuggestue-, børnehavebørn og skoleelever fra 0.-5.kl og i anden omgang også 6.klasse, som var
savnet på skolen.
Der har været mange nye rutiner at forholde sig til. Blandt andet ekstra håndvask, som ikke kun har holdt
Corona fra døren, men også mange andre virusser.
Genåbning 1 efter Corona var en stor og ukendt opgave, men den blev løst på bedste vis i både institution
og skolen. Vi har heldigvis masser af plads og uderum, som børnene kan boltre sig på.
I forbindelse med Covid-19 har der været ekstra udgifter i forbindelse med ansættelse af personale både til
daginstitution og skole, men selvfølgelig har det også krævet en del mere rengøring af faciliteterne inden
døre, og en periode også legepladserne tilhørende Hvepsereden/skolen, Midgaarden, Hvepsebyen og
Naturskolen i Ørre.

Legeplads ved Sinding-Ørre Midtpunkt:
Legepladsudvalget har hen over året arbejdet på udearealet omkring Midtpunktet, hvor forældre,
Bedsteforældre mv. igen har været i gang med at forbedre legepladsen. Den årlige arbejdsdag i april blev
udskudt pga. Corona til d. 5.september, hvor bestyrelsen håber mange vil give en hånd med.
Der er også blevet fundet penge til en multibane. Den vil blive sat op her i 2020.
Tusind tak til Borgerforeningen, som har været meget aktiv i legepladsudvalget.

Hvepsereden-Midgaarden:
30 år jubilæum
Den 1. august 2019 havde to medarbejdere i Afdeling Midgaarden, Jette og Ketty 30-års jubilæum. Det blev
fejret sidst i august, hvor der også blev holdt afskedsreception for Jette, som samtidig gik på pension. Det
var en festlig eftermiddag, hvor der også var besøg af Herning folkeblad.
Læringsmiljøet
Der har i år været stor fokus på læringsmiljøerne i vores institution, det har givet anledning til både
sortering og indkøb af nye legesager til begge afdelinger.
Bestyrelsen blev vist rundt i de nye læringsmiljøer i Hvepsereden og det ser rigtig inspirerende ud.
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”Sangglad daginstitution”
Sangglad daginstitution er nu startet op. Et godt projekt, der kører over de næste 3 år. Det er et godt og
givende projekt for både børn og voksne og som har givet masser af sang i hverdagen.
Budget 2020
Det ser det ud som om, vi kommer ud med et større underskud. Dette skyldes blandet andet, at det er
svært at drive institution på to matrikler og have 50 timers åbningstid begge steder. Det kunne være
ønskværdigt at der bliver kigget på dette, når der her i Herning kommune fordeles midler til de enkelte
institutioner, så det ikke alene er ud fra børnetal.
I bestyrelsen følger vi vores økonomi tæt, og det gør vi, da vi er en lille enhed, hvilket gør os sårbare for de
mindste udsving i børnetal, men også ved sygemeldinger blandt personalet bliver vi udfordret

Skolen:
Nytænkning af skole og fag
Ledelsen og medarbejderne har arbejdet med at nytænke skolen og fagene; dermed skabe en ny profil og
struktur. Det blev til et helt nyt skema, som trådte i kraft januar 2020. Det indeholder både udedage, flere
fagdage, teknologi-arbejde, Innovation og Entreprenørskab samt E-sport og forsat masser af bevægelse.
Hele forældregruppen var inviteret til infomøde for at høre om tanker bag, hvilket var meget informativt.
Det er mit indtryk, at det nye skema fungerede godt med enkelte små justeringer, indtil Coronaen gjorde
hverdagen helt anderledes. Det nye tiltag fortsætter efter ferien.
En anden af målsætningerne for i år har også været AKT-arbejdet med et særligt trivselsforløb for grupper
eller klasser, der har behov for et løft.
Yderligere videreuddannes medarbejderne i ”Ugeskemarevolutionen”, som er et spændende didaktisk
redskab, der skal være med til at sætte fokus på at tilføre variation og give yderligere mulighed for en
differentieret hverdag for alle vores børn.
Huset og bussen
Økonomisk har det været et turbulent år for skoler og specialtilbud i Herning kommune og det med
besparelser til følge. Det har betydet, at vi i efteråret måtte sige farvel til en medarbejder i vores
specialtilbud, og der måtte træffes en beslutning om fysisk sammenlægning af Huset og Bussen. Dette for
at få enderne til at nå sammen.
Dette viste sig hurtigt ikke at være en holdbar løsning for hverken børn eller medarbejdere, og derfor er der
igen to særskilte afdelinger, dog er der samlæsning og fælles undervisning for eleverne i idræt og svømning.
Under Corona, har Bussen nydt godt af at være i Ørre Naturskole, hvor der både er skov og natur at boltre
sig i.
Nye digitale læremidler
Fra kommunal side er fællesindkøb af digitale læremidler opsagt fra 31.07.20. Skolerne skal selv decentralt
købe de licenser, de ønsker. Medarbejderne har samlet valgt én leverandør til skolen. Det betyder, at vi får
adgang til IT-portaler i alle fag i en 3-årig periode. Herved spares der en hel del penge, samtidigt med vi får
flere materialer at arbejde med.
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Lejrskole:
På spørgsmålet om lejrturen til Bornholm, der har været oppe at vende på flere bestyrelsesmøder, så det
ikke ud til at der ville være økonomi til en tur til Bornholm, men en kortere tur i stedet.
Hen på året fandt vi alligevel midlerne, og børnene selv har været med til at bidrage ved at dele SindingØrreposten rundt, og vi har fået sponsorater fra Støtteforeningen mv., så turen kunne blive en realitet.
Men så lukkede Danmark ned! Heldigvis er det muligt at udskyde turen til uge 40 i efteråret i stedet. Det
betyder desværre, at 6.kl ikke kommer med, men der er blevet arrangeret en spændende endags tur for
dem med mange aktiviteter, som plaster på såret.
SFO:
Vi har sagt farvel til Birte, som i mange år har arbejdet i Sinding-Ørre Midtpunkt, det er dog ikke helt farvel
endnu, da hun forsætter på nedsat tid i Hvepsereden. Derfor har vi sagt goddag til Lasse, som er pædagog i
SFO’en, og han har sammen med Trine og en pædagogmedhjælper, ansvaret for vores SFO.
Efter sidste sommerferie var der et fald på 19% af børn i SFO i forhold til fritidshjemmet. Dette kan skyldes,
stigningen i prisen for at gå i SFO. Hen over foråret har tallet igen været stigende, men Bestyrelsen håber
naturligvis, at så mange som muligt vil benytte vores tilbud.
Teksperimentet
Vi har sammen med 3 andre skoler i Herning kommune i dette skoleår været så heldige at være blevet en
del af Teksperimentet, som er et projekt omhandlende kodning af robotter for mellemtrinnet. I efteråret
blev der holdt åbent hus for forældrene og bedsteforældre, samt interesserede fra byen, hvor eleverne
viste deres spændende projekter frem. Vi har desuden et samarbejde med en virksomhed knyttet til en
forælder på skolen.
Elevrådet:
Vi har elevrådet med på de fællesbestyrelsesmøder hvor det er muligt, og de deltager i starten af mødet og
fortæller om stort og småt, der sker i løbet af året.
I januar deltog elevrådet i Herning kommunes fællesskabsfestival, hvor de lærte noget om at starte og
danne fællesskaber.
Elevrådet har også fortalt om årets fællestur til Tange Elmuseum: ”Vi så hele museet. De store elever lavede
en skattejagt. Klasserne var sammen – og vi blev klogere.”
Elevrådet har på sidste møde fortalt, at der nu er startet en kampagne for at tale pænt på skolen. Der
kommer en temadag, hvor elevrådet besøger klasserne og følger op.
Den nyvalgte bestyrelse:
Midt i Coronaperioden blev det også tid til at afholde valg til Fællesbestyrelsen. Vi skulle finde 2 nye
medlemmer og 2 suppleanter til henholdsvis skolen og Hvepsereden-Midgaarden. Og det endte med et
fredsvalg.

Fra Hvepsereden-Midgaarden sidder følgende:
Kristina Spanggaard Kaspersen
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Sidsel Heidemann
Som suppleanter for Hvepsereden-Midgaarden sidder følgende:
Nicholai Grønkjær
Signe Berg Andersen
Fra Sinding skole sidder følgende:
Addie Holm
Christen Buur Romvig,
Som suppleanter for skolen sidder følgende:
Trine Broe Lauridsen
Julie Daugaard
Henrik Vilstrup, Anna Brøgger Lindholm, og undertegnede forsætter i bestyrelsen.
Vi glæder os til at komme i gang med arbejdet efter sommerferie og jeg vil i samme ombæring gerne rette
en stor tak til den afgående bestyrelse.
På bestyrelsens vegne vil jeg ønske jer alle en god sommer!

Med venlig hilsen Maja Bang
Formand for fællesbestyrelsen
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