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

Referat af forældrerådsmødet
den 30. august 2011, kl. 19.30 - 21.30

Afbud/fraværende: Malene Guldberg Madsen; Jørgen Guldberg, Bitten Wang Lisby
(begge suppleanter Lisa Schriver og Bjarne Agger Weibel deltog i mødet)
Referat:

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde (den 07. juni 2011)
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2.

Orientering:

a.

Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)
Flemming fortalte, at der var tre nye ansigter i Asgård pr. 01. august 2011.
Pædagog Bente Stensgaard Maden er ansat i et orlovsvikariat for Vivi Juhl
i perioden 01. august 2011 - 31. juli 2012.
Pædagogstuderende Anne Klit Rønn er i praktik hos Ulla Krabbe på Ygdrasil
i perioden 01. august 2011 - 31. januar 2012.
Pædagogstuderende Nicolai Hyllen Slyk er i praktik hos Jens Borup Jakobsen i Valhal
i perioden 01. august 2011 - 31. januar 2012.
Budgettet ser fint ud her ved udgangen af august måned 2011.
Med reguleringen i personalenormeringen pr. 01. august 2011, har vi nu en normering,
som svarer til den tildelte økonomiske ressource.
Der forventes et lille overskud ved budgetårets afslutning.
Flemming fortalte endvidere, at Mål og indholdsbeskrivelsen, som var et krav fra
Lemvig Kommune - nu er afsluttet og godkendt af skoleleder Jan Lilholt.
Herefter er det sendt til Familie og Kulturafdelingen.
Mål og indholdsbeskrivelsen skal godkendes i Skolebestyrelsen inden udgangen
af år 2011, hvorefter det kan lægges frem på vores hjemmeside.
Flemming orienterede kort om andre arbejder på kontoret - her i efteråret.

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

b.

Fra afdelingerne
Gitte og Henrik orienterede fra afdelingerne:
De nye børn i 0. klasse har fået en rigtig god start i SFO Asgård, hvor flere af dem
forud for opstarten var på besøg - sammen med deres mor og far.
Vi har haft et forløb, hvor der var ekstra personaleressourcer på aflevering og afhentning
af børnene på Lemtorpskolen, med henblik på at børnene skulle blive rigtig trygge ved
turen, såvel ad gå vejen som cykelruten.
I uge 35 og 36 er der introduktion af de forskellige værksteder, så de nye børn også er
fortrolige med de tilbud vi har til dem.
Gitte orienterede lidt om ”livet i Valhal” (tilbuddet til 3. og 4. klasserne), samt at SFO’en
vil give alle børnene i SFO Asgård et tilbud om svømning - i vintersæsonen 2011/2012.
Herefter blev der orienteret om Bedsteforældredagene fredag den 09. september
og fredag den 16. september 2011, som er et tilbagevendende arrangement/ en
succesfuld tradition i Asgård.
Der blev endvidere orienteret om nyanskaffelser på ude arealerne, samt om forskellige
aktiviteter som er foregået hen over foråret og sommeren. Herunder også planerne for
resten af året.
Afslutningsvis fortalte Henrik, at han er blevet valgt til TR (tillidsrepræsentant) for
Personalet - efter Vivi Juhl er gået på orlov.

c.

Fra skolebestyrelsen
Der var intet nyt fra Skolebestyrelsen, da Jørgen Guldberg var fraværende.

3.

Indsatsområde i budgetår 2012 (Flemming)
Der var et ønske fra personalet om, at man tager et år mere, hvor vores ude arealer
fortsat er vores Indsatsområde - såvel i forhold til udvikling af nye og kendte aktiviteter
som i forhold til de økonomiske ressourcer.
Mange af de ideer, der kom frem ved forældremødet den 06. oktober 2010, er kommet
på dagsordenen i SFO’ens hverdag, men der er også ideer, som vi gerne vil tage frem
og udvikle på i det kommende budgetår 2012.
Dette var der opbakning til - fra forældrerådet, hvorfor det vil blive sat på dagsordenen
ved Forældremødet i Asgård, tirsdag den 04. oktober 2011.

4.

Det kommende Forældremøde - herunder årsberetning og valg (Flemming)
Dagsordenen ved Forældremødet, den 04. oktober 2011 vil omhandle:
Årsberetning ved formand Niels Nyengaard, Valg til forældrerådet, Indsatsområdet
for budgetåret 2012, samt Forældrekontakt og samarbejde via Nettet og mobilen.
Der var opbakning fra Forældrerådet til denne dagsorden.

5.

Eventuelt
Niels gjorde opmærksom på beplantning på skolevejen, som trænger til at blive
beskåret.
Flemming kunne fortælle, at skoleleder Jan Lilholt er gjort opmærksom på dette - fra
anden side, hvorfor der sikkert snarest vil blive taget hånd om dette.
Lisa lagde op til en drøftelse omkring parkeringsproblemer ved SFO’ens cykelskure.
Vi er opmærksomme på problemet - og drøfter det af og til med børnene.
Vi blev enige om, at efterspørge relevante emner - til drøftelse på de kommende
Forældrerådsmøder i 2011/2012, på Forældremødet den 04. oktober 2011.

Nørlem SFO "Asgård", den 30. august 2011.
Flemming Laursen
Referent

