
Skoleudviklingssamtale 09.01.23
Dagsorden til Skoleudviklingssamtale 2022

Dagsorden Referat

Velkomst v. Christian Rotbøl På mødet deltager fra Herning Kommune: Louise Raunkjær, Annemette Rasmussen, 
Christian Rotbøl og Karen Engelund. 
Fra Sinding skole deltager: Berit Markowski, Jørgen Risum og Majbritt Larsen

2. Skolelederen præsenterer udvalgte udviklings- og indsatsområder med nedslag i skolens analyse

Tema A: Bevægelse i undervisningen

Tema B: Trivsel – entreprenørskab og innovation

Tema C: Handleplan for sprog og læsning

Tema D: Nationale overgangstest/Elevernes faglige udvikling

Tema E: Anvendelse af tolærertimer

Tema F: SFO – tilslutning

Tema G: Musikindsats /certificering

ML: En skøn lille skole med meget elev- og lærerpotentiale.
Stolt og glad for medarbejderflokken og kulturen i Sinding. 
Selv om vi er få børn og voksne, er vi en lille skole, - præget af innovation og 
entreprenørskab

- balancerer imellem at skabe en bundsolid hverdag med rugbrødsarbejde/skabe 
variation/anderledes undervisningen, så der er noget for alle børn og voksne 
herude.

Se video omhandlende de forskellige punkter samt slides i pptx.
3. Skolebestyrelsens, medarbejdernes og elevernes perspektiver

Tema: Fællesbestyrelse

Tema: Medarbejderne – udfordringer, segregering og skolens økonomi

Tema: Eleverne

Se slides i pptx.

4. Samtaleemner med afsæt i den strategiske ramme for skolevæsenet (fx Budgetmål)

Tema: Elevfravær

Tema: Barnet og den unges perspektiv

• Elevrådet - fokusområde

• UMR - fokusområde Tema: Anvendelse af E-lis

Se slides i pptx.

5. Opfølgning fra sidste års læringsdialog

6. Evt. Udvalget gav udtryk for, at Sinding skole er ”First Mover” i forhold til 

praksisfaglighed, indeholdt i bevægelse, innovations- og entreprenørskabsarbejdet.



Bevægelse på Sinding skole

Skoleplanen Clavis PLC

Medarbejderne Elevrådet



Bevægelse på 
Sinding skole

Startede i 2008 da vi blev en 
del af ”Ta pulsen” projektet i 
Herning kommune



Løbetur

Bevægelse i undervisningen

Udefrikvarterer

Uge 41

Uge 10

Deltagelse i HKI aktiviteter

Bevægelse på 
Sinding skole



Bevægelse på Sinding skole
Løbeturen

• 0. – 2. kl. løber 1 km.

• 3. – 6. kl. løber 2 km.

• Watch | Facebook

• Onsdagsleg

• Fredagsleg

• Anderledes uger

https://www.facebook.com/watch/?v=10156164810445512


Bevægelse i undervisningen på Sinding skole
Indsatsområde i 2022 - 2023

• Bevægelse med et fagligt indhold

• Bevægelse for at røre sig

• Bevægelse er at komme op fra stolen



• Lave bogstaver med kroppen

• Quiz og byt

• Løb over til stenen når du hører 

bogstavet Ø

Bevægelse på Sinding skole



Bevægelse på Sinding skole

• Stafetter i skolegården

• Frisbeestikbold i klassen



Bevægelse på Sinding skole

• Folkeskolereformen sagde: 45 min 

bevægelse om dagen 

• På Sinding skole har vi ca. 53 min 

bevægelse om dagen 



Trivslen i top
Morgensang hver dag

Fællessamling

Vi fejrer fødselsdage og

Vi deler nyheder

Den lille skole



Innovation og entreprenørskabsdage



SM-ART
SMART

Socialtræning af 55 færdigheder

Følelsesregulering

Moralsk ræsonnement

Daglig sparring

Forløb med enkelte elever

Trivselsforløb i 2.+4.klasse



Ta pulsen uge



Skolefesten



På tur



Traditioner



Sprog og læseindsats

Indskolingen:

Morgensang
Dialogisk læsning
Hop ombord i lyd og ord
Alkalær
Dinoskole
Fri for Mobberi



Mellemtrinnet:

Læsebånd

Morgensang

Højtlæsning

Store læsedag

Halloween oplæsning på biblioteket

Alkalær

Biblioteksundervisning

PIT-forløb i Vildbjerg



Overgange:
- Fra indskolingen til mellemtrin
- Fra mellemtrin til overbygningen

Evalueringer:
- Sprogvurdering
- Testpakken fra Hogrefe
- Risikotest for ordblindhed 
- DVO
- Nationale test
- ST-prøven 

Hjælpemidler:
- LST
- Nota



TEMA: De nationale test - overgangstest

• Dansk
• Der testes i læsning på 2., 3., 4., 6 og 8. 

klassetrin

• Matematik
• Der testes i matematik på 2., 4., 6. og 7 

klassetrin.



Tolærerordning - Sinding

Klasse 0 1 2. 3. 4. 5 6.

Tolærerordning 2 da x 2 mat 3 da 3 mat 3 da 

2 tysk 

Inklusion/hold-

deling!

3 da x

Co-teaching -

tolærer

2



SFO-
STATISTIK

Tilslutning

2022-23 80% Skole-SFO

2021-22 92% Skole-SFO

2020-21 86% Skole-SFO

2019-20 74% Skole-SFO

2018-19 60% Daginstitution-SFO



Musikindsats - certificering

1. Sang og musik skal være en tydelig og 
naturlig del af hverdagen

2. Løbende arbejde med kvaliteten

3. Fokus på sang og musik i planlægning og 
prioritering

4. Synlighed og hørbarhed for både 
ansatte, elever, forældre og lokalsamfund

5. Fokus på den røde tråd i Musikprofilen

6. Vidensdeling/netværk



Fællesbestyrelsen
- udfordringer i Sinding-Ørre Midtpunkt 

• Bedre overgange fra

børnehave til skole for 

Midgaarden

• Flere fælles formiddage skole

og førskole

• Få formidlet den gode skole

til familierne i Skibbild



Fællesbestyrelsen
- det Sinding-Ørre Midtpunkt lykkes med

• Nærhed og fællesskab

• Bevægelse I hverdagen

• Gode til at inkludere alle børnene



Medarbejderne
- udfordringer i Sinding-Ørre Midtpunkt 

• Inklusion

• Den lille skole – fravær og 

mange kasketter

• Økonomi



Medarbejderne
- det der lykkes i Sinding-Ørre Midtpunkt 

• Vi ser det enkelte barn og 

deres behov

• Godt samarbejde – hele 

vejen rundt

• Alternative skoledage



Elevrådet – formand og næstformand
- udfordringer i Sinding-Ørre Midtpunkt 

• At skolen er lille

- det er svært at finde en ledig

lærer, når der er syge lærere

- få muligheder for at arbejde 

sammen med nye kammerater

ved gruppesammensætninger

• Drengetoiletterne

• Sproget



Elevrådet – formand og næstformand
- det der lykkes i Sinding-Ørre Midtpunkt

• Anderledes uger

• Fællesskabet

• Fællesoplevelser - godt at alle 

kan tage afsted sammen



Elevfravær

Lavt fraværsprocent!

Grunde til fravær

• Covid-19 senfølger

• Angst

• Tiltag – opfølgning med 
forældrene!



Barnet og den unges perspektiv

Elevrådet og UMR

• Fokusområder:

2022-23

Elevrådet
Bevægelse i 

undervisningen

UMR 
- Sprog og 
sprogbrug

- Skolens 
toiletter



E-lis

Drøftelse

• Drøftelse

Faktorer i hverdagen

Medarbejdere
Skolens 

økonomi
Skolens 
fremtid



Tildeling af midler

Statistik

Skoleår Antal ekskluderede elever

17-18 2

18-19 3

19-20 3

20-21 5

21-22 6

21-22 (01.03.22) 8

22-23 10

Tabel
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Drøftelse – Sinding skoles fremtid
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