Nørlem SFO "Asgård"
Nissumvej 34, 7620 Lemvig
Telefon: 96 63 18 18 - Fax: 96 63 18 19, E-mail: noerlem.sfo@lemvig.dk

Referat af Forældrerådsmødet
den 07. april 2010, kl. 19.00 - 21.00
Tilstede:

Bitten Wang Lisby, Jørgen Guldberg, Malene Guldberg Madsen, Niels Nyengaard,
Susanne Ipsen Nielsen, Gitte Højland Jakobsen, Henrik Breinholt,
Flemming Laursen

Fraværende:

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt og underskrevet

2.

Orientering:

a.

Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)
Flemming orienterede om personalesituationen: Line holder en uge før tiden p.g.a.,
Hun har fået et lærervikariat fra den sidste uge i april.
Vivi kommer tilbage fra orlov til Gefion - den 01. maj.
Karin Lunds ansættelse forlænget til 30. juni 2010 p.g.a. børnehavebørn.
Flemming orienterede om et 0 forbrug på vikarkontoen p.g.a. fast vikariat.
Heidi ansat i arbejdsprøvning som pædagogmedhjælper i perioden
01.april - 30.september 2010.
Det faste personale på Valhal bliver Gitte, Jacob og Jens.
Christina på Gefion i stedet for Jacob, med mindre der bliver så mange børn på Valhal,
at hun også skal med derop.
Flemming orienterede herefter omkring budgettet: Pr. 31. marts 2010 er der brugt
ca. 25 % af det samlede budget, hvilket jo er en fin balance.
Der forventes naturligvis et merforbrug i det kommende kvartal - primært i forbindelse
med den nye hjemmeside og etableringen af Valhal, men der forventes også en
overførsel af et overskud fra sidste års budget, hvorfor der også i forhold til det samlede
årsbudget skulle være en fin balance. Forældrerådet fandt budgettet fornuftigt.

b.

Fra afdelingerne
Henrik og Gitte orienterede blandt andet om, hvilken indflydelse det havde på resten af
huset, at man samlede de store børn (3. og 4. klasserne) i Valhal på 1. sal, og resten af
grupperne i huset fortsat var aldersintegrerede.
Man var meget opmærksom på, hvor i huset/i hvilke grupper man placerede/integrerede
børnene fra de nuværende 0. og 1. klasser - fra Sleipner og Guldfaxe.

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

Henrik og Gitte orienterede endvidere om, at Asgård var ved at omstille sig til foråret og
sommertiden, hvad aktiviteterne angår, hvorved der naturligvis var opmærksomhed på
vores meget gode udendørsfaciliteter. Men de orienterede også om den glæde børnene
havde haft af den hårde vinter og megen sne.
Ellers var det en kort orientering om, hvilke aktiviteter, der er i gang i SFO’en.
c.

Fra skolebestyrelsen
Susanne orienterede fra Skolebestyrelsen, som hun træder ud af ved det kommende
valg. Hun orienterede om skolebestyrelsesvalget den 08. april på Lemtorpskolen, hvor
beretningen fra den snart afsluttet periode også ville blive fremlagt - ved formanden.
Det er kun skolebestyrelsens formand Anna Grete Birkjær, som ønsker genvalg, så der
bliver en stor udskiftning i bestyrelsen, hvilket jo også bliver spændende.
Valgperioden følger nu skoleåret.
Susanne orienterede også om, at der skal være en besparelse på 3 % - på området.
Skolen/skolelederen er i gang med at planlægge det kommende skoleår, hvor
Skolebestyrelsen bliver orienteret om - og skal godkende timefordelingstallene.
Man er på skolen i gang med de Nationale test.
Der blev endvidere orienteret om Skolens madordning, hvor der er nedsat et udvalg,
- som bl.a. Susanne sidder i, hvor der arbejdes på en kantineordning for skolens elever.
Man vil ansøge Familie og kulturafdelingen om midler til etablering af en kantine på
Lemtorpskolen.
Dette gav anledning til en drøftelse i forældrerådet om madordningen, hvor Susanne
kunne fortælle, at man ikke er utilfreds med den nuværende madordning, men kunne
godt ønske sig en kantine, som kunne tilbyde de børn, der ønskede det - et varmt
måltid mad.
Afslutningsvis orienterede Susanne om indvielsen af de nye Naturfagslokaler på
Skolen fredag den 09. april 2010.

3.

Den nye (kommende) Hjemmeside
Flemming orienterede om SFO’ens nye hjemmeside, som han forventer - vil være online
omkring 01. maj 2010. Han skal ned til firmaet i Holstebro, hvor han har købt hjemmesiden - den 08. april, for at blive introduceret i hvordan man ”lægger ting ind” på siden.
Han orienterede endvidere om de funktioner og muligheder siden ville få, så det bliver
en tidssvarende, spændende og informativ hjemmeside, som forældrene har lyst til at
besøge - om ikke dagligt, så meget ofte.
Det skulle også gerne blive en hjemmeside, der giver anledning til mange gode snakke
om dagligdagen og børnenes gøremål i Asgård - børn og forældre imellem.
Han orienterede endvidere om fornyelsen af tilladelser fra forældrene, omkring billeder
af børnene på hjemmesiden - og ved anden fremvisning i SFO’en og andre medier.

4.

VALHAL det nye (kommende) tilbud til de store børn i Asgård
Gitte og Flemming viste et diasshow på PowerPoint, som fortalte om visioner for - og
processen omkring etableringen af det nye tilbud ”Valhal” for de store børn i SFO’en,
samt knyttede kommentarer til fremvisningen. Forældrerådet havde under vejs
mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.
Forældrerådet gav udtryk for egen begejstring omkring tiltaget, men også det indtryk de
havde omkring børnenes tilkendegivelser og den generelle snak - forældrene imellem.
Herefter var forældrerådet oppe og se, hvor langt vi var kommet med ”klargøringen”.

5.

Aktiviteter og arrangementer i foråret 2010
Der var en kort orientering omkring kommende aktiviteter og arrangementer i
foråret og sommeren, hvor bl.a. Musical, Ude aktiviteter, Besøg på Ungdomsgården,
Overnatning for 3. klasserne og Sommerfesten blev nævnt.
Der blev også nævnt, at vi deltager med fire pædagoger i Skolens Projektuge i uge 16.
Også her gav forældrerådet udtryk for tilfredshed med arrangementerne.

6.

Eventuelt:
Der var ingen punkter til eventuelt.

Forældrerådet blev fotograferet til SFO’ens nye hjemmeside.

Nørlem SFO "Asgård", den 07. april 2010

Referent: Flemming Laursen

