Beretning 2020/21 Sinding-Ørre Midtpunkt
Endnu et helt særligt år er gået, hvor Covid-19 har præget vores hverdag. Forældre i skolen har
haft skolen og lærerne helt tæt på hjemme i stuerne, mens forældrene i vuggestuerne og
børnehavene måtte blive ude af stuerne.
Også vores bestyrelsesmøder har været anderledes, hvor vi online har holdt møder. Vi har dog
lige holdt vores sidste møde inden sommerferien, hvor vi alle mødte op fysisk.
Som ny formand har det været et særligt år. Særligt i den forstand at alt har været nyt. Fordelen
har måske været at alt ikke har været anderledes, da jeg ikke har haft noget at sammenligne med.
Her tænker jeg selvfølgelig på covid-19, som jo har præget vores alles hverdag det sidste år. Jeg
ser frem til mange flere fysiske møder, både med bestyrelsen og med alle jer. Det er jo netop vores
opgave som bestyrelse at være talerør imellem forældre og institution. Derfor ser jeg frem til at
kunne være meget mere hands on det kommende år. Trods Covid-19 har jeg nået at være med i
nogle undervisningstimer på skolen. Det har været en skøn måde at få en indblik i arbejdet på
skolen. Det har været et blik ind i, hvordan skolens værdier kommer i spil og hvor heldige vi er med
at have engagerede og inspirerende undervisere, der hver dag har med vores børn og gøre. Jeg
har en vision om også at skulle forbi afd. Hvepsereden-Midgaarden, og på den måde også få et
indblik i deres hverdag. Forhåbentligt tillader Covi-19 det i det kommende år.

Madpakker og kostpolitik
Fælles for vores institutioner er, at vi har fokus på sundhed, trivsel og bevægelse.
Flere medarbejdere har ønsket at emnet blev bragt op med bestyrelsen, da der er en udfordring
med en del børn, der har lige lovligt mange søde/usunde snacks med! Vores institution og skole vil
gerne anerkende det gode måltid uden at fremstå som politibetjente. Det er os som forældre, der
har ansvaret for børnenes madpakker. Og vi som bestyrelse vil naturligvis gerne bakke op om
dette og på det kommende forældremøde efter sommerferien vil vi bruge tid på at fortælle, at vi
som skole har en målsætning om at være en sund skole, der har fokus på bevægelse! Dette bliver
bakket op af et foredrag med Louise Theilgaard, som er sundkonsulent ved Herning kommune.
Hun vil fortælle om det gode måltid.

Verdensmålsgavl
Herning kommune har gennem længere tid arbejdet med de 17 verdensmål. Og i den forbindelse
har man valgt at få lavet nogle gavlmalerier, som skal spredes ud over kommunen.
Vi har i samarbejde med borgerforeningen og idrætsforeningen udarbejdet en ansøgning om at få
et gavlmaleri til Sinding-Ørre. På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet i maj tog politikerne stilling til alle
forslag til placeringer. De har udvalgt Sinding-Ørre Midtpunkts gavl som en af de steder, hvor der
skal laves et gavlmaleri.
Projektet skal forventeligt afvikles i foråret 2022. Opgaven lokalt vil bestå i, at vi i den uge skal
være værter for den kunstner, som skal udfører gavlmaleriet hos os. Placeringen vil blive på
gavlen af Sinding-Ørre Midtpunkt.

Besøg fra Center for børn og læring
I efteråret havde Sinding-Ørre Midtpunkt besøg fra CBL, det var et godt møde med Preben
Siggaard, Bibi Salskov og Christian Rotbøll, Der blev fortalt om vores organisation, og de spurgte
ind til mange detaljer.
Vi føler, der er en god dialog med forvaltningen og at der bliver kigget med positive øjne på den
måde, vi gør tingene på som skole og institution.
Vi kunne ønske, at der også findes tid til at komme forbi afd. Midgaarden ved næste besøg.

Vuggestue/Børnehave
Trods Corona har vores institutioner holdt fast i projekt Sangglad, Selvom Certificeringen i efteråret
blev udsat, grundet Covid-19. Blev begge vores institutioner i Foråret certificeret. Projektet er et
samarbejde mellem Sangens hus og Herning kommune. Certificeringen foregik via en
videooptagelse af børnene, hvor de giver en koncert, og dette blev efterfølgende delt med
forældrene.
Overgang fra daginstitution til skole er et stort fokus område. Men det blev i år udfordret af Covid19, da førskolebørnene ikke kunne besøge hinandens institutioner. Førskolebørnene øvede derfor
selv løbeturen i Hvepsereden, inden de startede i SFO i juni.
Covid19 samt et merforbrug til personalelønninger, da vi er placeret på to matrikler, er forsat en
udfordring. Der arbejdes forsat benhårdt på at få økonomien til at slå til.
I oktober deltog vi kontraktmøde for daginstitutionen med Bibi Salskov som er centerleder på
dagtilbud. Det gik rigtig godt. Lege-læringsmiljøet blev evalueret det lå rigtig fint. De nye styrkede
lærerplaner blev drøftet, samt pædagogernes tid.
Der er fokus på sprog i kommunen og derfor er det også naturligt at der sker efteruddannelse af
personalet. Der bliver sendt to personaler afsted fra Hvepsereden-Midgaarden.
Pia Sas, pædagog i Midgaarden og medarbejderrepræsentant i bestyrelsen kunne i efteråret fejre
30 år jubilæum, stort tillykke fra herfra.

Skolen:
Året har budt på en meget omskiftelig hverdag for både børn og lærer. Der har været det ene nye
skoleskema efter det andet, afhængigt af, hvad Covid-19 restriktionerne har påbudt.
Der har gennem året være fokus børnenes trivsel både gennem skolearbejdet, men også gennem
ture ud af huset.
Til næste år, vil der være større fokus på musik. Vi deltager i lille- og store kordag og i
Julekoncerten i Herning kongrescenter.
Vores musikundervisning vil foregå i et fast samarbejde med Musikskolen, som vil give support i
form af professionelle, der vil være med til at opgradere musikundervisningen på skolen.
Derudover er der også et tilbud om frivillig musikundervisning i samarbejde med musikskolen.

Budgettet blev godkendt af bestyrelsen og det må siges, at alle arbejder for at økonomien i hele
institutionen skal hænge sammen.
Elevrådet har ikke deltaget på vores møder i dette år og vi glæder os til at se og høre fra dem igen
i det nye år.

Bestyrelsen:
Året startede ud med en nyvalgt bestyrelse.
Vi har her inden sommerferien, sagt farvel til to bestyrelsesmedlemmer; Henrik Hougaard Vilstrup
som har deltaget i bestyrelsesarbejdet gennem flere år. Henrik er valgt ind på skoledelen og
træder ud, da han efter sommerferien ikke har børn i skolen mere. Sidsel Heidemann Hansen er
valgt på børnehavedelen og har været med i bestyrelsen i et par år, og hun har ønsket at træde ud
af bestyrelsesarbejdet. Begge bliver afløst efter sommerferien af suppleanter. Herfra skal lyde en
stor tak for bidraget til bestyrelsesarbejdet.
Til foråret 2022, vil der igen været valgt til bestyrelsen.

På vegne af bestyrelsen
Formand, Kristina S Kaspersen

