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

Referat fra forældrerådsmødet
den 07. december 2010, kl. 19.00 - 21.00

Fraværende: Bitten Wang Lisby
Dagsorden:

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt og underskrevet

2.

Orientering:

a.

Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)
Flemming fortalte, at SFO’en p.t. kører med en lille overnormering i forhold til børnetallet,
men at SFO’ens ledelse havde valgt, at man ikke ville reducere i personalet, dels fordi
man ved at pædagogmedhjælper Christina B. Christensen rejser omkring den
01. februar 2011 - og dels fordi november og december er nogle meget ”travle”
måneder i Asgård p.g.a. juleforberedelser og julemånedens traditioner.
Herefter orienterede han om regnskabet/budgettet, hvor alle havde været med i en
”sparerunde” i oktober, november og december - p.g.a. store udgifter i første halvdel af
budgetåret. Her var etablering af Valhal, oprettelse af ny Hjemmeside og større indkøb
til ”ude aktiviteter” i gården og etablering af ny ”kæmpe” sandkasse blandt de store
udgiftsposter.
Flemming fortalte endvidere, at han brugte meget tid p.t. på timeudregninger omkring
personalet, som fra starten af det nye år (01. januar 2011) skal arbejde efter en
årsnormering, hvilket skal give dem bedre og mere frie muligheder i planlægningen af
arbejdet med børnene, opgaver vedrørende ansvarsområder m.m..

b.

Fra afdelingerne
Henrik fortalte først om planlægning af julemåneden, hvor juleværkstederne - børnenes
”fremstilling” af julegaver, spiller en væsentlig rolle.
Han fortalte endvidere om de særlige arrangementer, Julefesten for forældre og
søskende den 09. december, samt Juleafslutning med risengrød den 16. december,
som begge hører til blandt traditionerne i SFO Asgård. Hertil kommer i år ”Nisseløbet”
den 14. december, som er et ”erstatnings-arrangement” for Juleskovturen i december.
Herefter fortalte Gitte om Fælles samling i Cafeen (to gange i løbet af december), hvor
alle børnene og personalet samles og synger et par julesange sammen.
Hun fortalte også lidt om juleværkstederne - og om den daglige julehygge i grupperne i
julemåneden (med julehistorier og julelege m.m.).

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

Herefter orienterede Gitte lidt om ”livet i Valhal”. Der bliver arrangeret en lille koloni
(over en weekend) sidst i maj måned 2011.
På vores hjemmeside kan man fra uge til uge finde et skema med aktiviteterne for
børnene på Valhal, hvilket flere forældre har givet udtryk for, at de har stor glæde af
- sammen med deres børn.
Børnemøderne i Valhal er blevet ”droppet”, da børnene ikke ønsker at deltage i disse.
Man vil fremover indkalde til disse møder, når der er nogle konkrete ting, som man
ønsker at børnene skal forholde sig til - og involveres i.
Henrik fortalte afslutningsvis, at han havde haft 3 ”dags-besøg” af Jan Olsen, som skal
i praktik hos Henrik fra 01. februar til 31. juli 2011. Jan er PAU studerende, hvilket står
for Pædagogisk Assistent Uddannelse, som afløser den tidligere PGU uddannelse.
c.

Fra skolebestyrelsen
Jørgen Guldberg orienterede fra det sidste Skolebestyrelsesmøde, hvor skolens
kvalitetsrapport havde fyldt meget på dagsordenen.
Han snakkede endvidere om et nyt koncept omkring undervisning i Trafikforhold.
Han kunne også fortælle at skolebestyrelsen havde været på Harboøre skole - sammen
med de øvrige skolebestyrelser fra Lemvig Kommune, hvor konceptet omkring
kvalitetsrapporten var blevet evalueret.
Jørgen gav endvidere udtryk for, at det var tydeligt på skolebestyrelsesmøderne, at
samarbejdet mellem Lemtorpskolen og SFO Asgård hele tiden var i ”udvikling”.

3.

Indsats- og udviklingsområder i 2011 (Flemming)
Flemming fortalte, at Indsats- og Udviklingsområderne for SFO’en naturligvis ville
blive ”begrænset” i et omfang - p.g.a. besparelserne på 44.000 kr. på Pædagogiske
materialer og aktiviteter (i det kommende budgetår/2011).
Men indsatsområderne ville være de udendørs aktiviteter og faciliteter, hvor man blandt
andet ville se på de mange forslag, der kom frem ved Forældremødet i oktober måned.
Et andet indsatsområde vil fortsat være IT, hvor der blandt andet vil blive arbejdet med
Internetforbindelse på Valhal, men også alternative aktiviteter på computeren.

4.

Indkomne forslag til dagsordenen
Der var ingen indkomne forslag til dagsordenen fra de forældrevalgte medlemmer

5.

Eventuelt
Der var ingen emner under eventuelt.

Nørlem SFO "Asgård", den 07. december 2010.
Flemming Laursen
SFO-leder og referent

