Nørlem SFO "Asgård"
Nissumvej 34, 7620 Lemvig
Telefon: 9663 1818 - Fax: 9663 1819, E-mail: noerlem.sfo@lemvig.dk

Referat fra forældrerådsmødet
den 19. januar 2010, kl. 19.00 - 21.00

Fraværende: Jørgen Guldberg og Bitten Ipsen
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 den overnormering - på to personaler, vi havde haft i
personalegruppen i 2009.
Dette ville blive reguleret pr. 01. februar 2010, hvor Mette B. Christensen på Bifrost
starter på Pædagogseminariet i Holstebro, samt at Line H. Jensens ansættelse ophører
pr. 31. januar 2010.
Men da Vivi Juhl fra Ydragsil har søgt orlov i perioden 01. februar til 30. april 2010, har
vi forlænget Lines ansættelse med samme periode, hvor hun vil indgå i Vivis stilling.
Da vi har et rimeligt højt børnetal i januar og februar, mener vi at det er for meget, hvis
to personaler skal forlade os på nuværende tidspunkt, samt at det bliver to personaler
fra Bifrost/fra samme afdeling. Vi har derfor ansat pædagogmedhjælper Karin Lund i
perioden 01. februar til 30. april 2010 - med 31 timer ugentligt. Karin er et kendt ansigt i
Asgård, hvorfor hun fra starten kan indgå i vores hverdag. Da vi mangler en uddannet
pædagog til at tage det pædagogiske ansvar i gruppen Heimdal på Bifrost, har vi
konstitueret Helle M. N. Hansen som pædagog - for samme periode. Helle er pædagogmedhjælper i gruppen, men har mange års erfaring i SFO'en og har tidligere været
konstitueret som pædagog.
Pr. 01. maj 2010 ophører såvel Line H. Jensens som Karin Lunds ansættelsesforhold,
så vi vil inden den tid have planlagt den efterfølgende struktur og fordeling af personale i
SFO'en ud fra det konkrete børnetal.
Det blev endvidere nævnt, at den generelle struktur for SFO'en ville være til drøftelse i
personalegruppen, her i foråret 2010, med henblik på hele tiden at have det optimale
tilbud til den samlede børnegruppe, som tilgodeser den brede børnegruppe (alle børn).
Herefter orienterede Flemming om godkendelse af SFO'ens budget i Skolebestyrelsen.

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

Det flyttet midler fra konti som ikke har været særligt belastede i 2009 - til en konto ved
IT, som er et af vores indsatsområder i 2010. Så er der endvidere flyttet midler fra den
overordnede konto vedr. løn midler - til konkrete lønkonti vedr. kontorhjælp og vikarer.
Ellers er der ingen ændringer i forhold til det udmeldte budget, som hele tiden vil blive
reguleret på lønkontoen i forhold til børnetallet.

b.

Fra afdelingerne
Først orienterede Henrik om forløbet i SFO'en, siden sidste Forældrerådsmøde, hvor
han blandt andet kom ind på vores "Uhyggedag" - og ikke mindst vores Julefest, hvor
vi i år både afviklede Musical og Lucia ved samme fest, hvilket havde været en stor
succes og en rigtig hygge lig dag, som vi havde fået mange positive tilkendegivelser på.
Henrik orienterede endvidere om igangværende projekter omkring fremstilling af knive
og støbning af tin figurer. Færdige knive blev fremvis for Forældrerådet.
Herefter orienterede Gitte om forandringer og oprydninger i de enkelte grupper, som
giver plads for nye tiltag i grupperne, som kan ses i en forlængelse af de forandringer,
der er sket i cafeen, hvor der er blevet meget mere ro, efter bordtennisbordet er blevet
flyttet til gymnastiksalen, samt at det gamle bordtennisbord er blevet skiftet ud - med et
helt nyt, til stor glæde for mange børn. Vi skal så efterfølgende ind og arbejde med
støjniveauet i gymnastiksalen - generelt.
Gitte orienterede endvidere om, at hun sammen med Flemming skulle til et informationsmøde i Byrådssalen, hvor DGI vil komme og fortælle og Idræts Børnehaver og SFO'er.

c.

Fra skolebestyrelsen
Susanne Ipsen Nielsen orienterede fra Skolebestyrelsesmødet den 12. januar 2010,
hvor følgende punkter havde været på dagsordenen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Snestormen og følgerne heraf.
Valgfag.
Fremtidens skole
IT
Madordning
Godkendelse af Skolens og SFO'ens budget
Årsberetning
Skolebestyrelsesvalg

Se endvidere referatet fra Skolebestyrelsesmødet på Skolens hjemmeside.

3.

Nye tiltag (igangværende): Ledelse og organisationsstruktur, Indretning af lokaler, IT
Nye tiltag (visioner/kommende): Nye informationsveje, Ny og anderledes Hjemmeside,
Tilbuddet til de ældste børn
Flemming orienterede om synliggørelsen af "organisationen" Asgård, hvor de roller som
souschefen, afdelingslederen, tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten har,
er blevet mere tydelige i dagligdagen - til tilfredshed for det samlede personale.
Forældrerådet var rundt og se de "forandringer" der var sket i cafeen, mødelokalet/
pædagogisk kontor og lektiecafeen, hvilket de mente var både godt og "spændende" for
de forskellige aktiviteter i SFO'en.
Herefter blev der orienteret om indkøb på IT området, samt planlagte indkøb og aktiviteter for 2010 - og visionerne generelt.
I forlængelse af dette forklarede Flemming om nye informationsveje i den daglige kontakt mellem SFO'en og forældrene, hvor vi i højere grad ville bruge Forældreintra på
Skolens hjemmeside - og Nettet generelt.

En ny hjemmeside vil endvidere være en af de ting, som budgettets midler til IT vil
blive brugt til. Det er visionen at lave en Hjemmeside, hvor man kan orientere sig om alt
vedrørende SFO'ens struktur, dagligdag og gøremål. En hjemmeside, hvor forældre og
andre interesserede kan orientere sig om hvad der er foregået, hvad der foregår og
hvad der skal foregå i Asgård. En brugervenlig hjemmeside, der både gør det let og
spændende for forældrene at orientere sig om børnenes dagligdag/fritidstilbud, let at
hente og udskrive informationer og billeder, samt let at kommunikere med alle i SFO'en.
Flemming fortalte endvidere, at man personalet imellem var begyndt at snakke om et
anderledes fritidstilbud til de største børn i SFO'en (3. klasse og Seniorbørn). Man er
opmærksom på, at de nuværende aktiviteter nok skal suppleres med anderledes aktiviteter, som er målrettet de største børn. Hertil kommer også tanken om at samle de største børn i én eller to grupper, så det bliver en lidt anderledes "kultur" en der er i de aldersintegrerede grupper. Dette er tænkt som en del af strukturen (kommende) for 2010.

4.

Aktiviteter og arrangementer i foråret 2010
Gitte og Henrik orienterede om Fastelavnsfesten, som i år bliver arrangeret i et
samarbejde mellem SFO'en og Skolen. Der er nedsat et udvalg på to personaler fra
hvert sted, som holder møde på torsdag - den 21. januar 2010.
Der blev orienteret om dage i februar, hvor vi selv arrangerer 3 dage med
Gøgl og Akrobatik i gymnastiksalen, som børnene kan deltage i på skift. Gitte er
det primære personale i projektet - både i forhold til forberedelserne og afviklingen.
Så der bliver ingen "udefrakommende" kræfter med i projektet denne gang.
Der er også tilbud om både Filmklub og Svømning her i foråret, hvilket jo er ved at være
traditionsbundne aktiviteter i Asgård, som børnene er meget glade for.
Endelig blev der gjort opmærksom på endnu en tradition her i SFO'en - nemlig en
Overnatning for 3. klasserne. Det bliver i år natten mellem fredag den 16. og lørdag
den 17. april, hvor forløbet bliver tilrettelagt ud fra børnenes egne ønsker og ideer.
Som tidligere nævnt er der også projekterne vedr. fremstilling af knive og støbning i tin.
Da Henrik er "tov holder" i disse projekter, fik forældrerådet et nærmere indblik i
processerne.
Afslutningsvis blev der orienteret om et projekt om fremstilling af et stort maleri på en
stor plade, der symboliserer aktiviteterne i Asgård, som Ulla og hendes studerende Lea
står for. Forældrerådet var med ned i formningslokalet og se projektet/maleriet, som de
de var meget begejstret for. Flot arbejde.

5.

Eventuelt
Under eventuelt gav Niels Nyengaard for, at det er en god ide/vigtigt med et
"anderledes" fritidstilbud til de største børn, samt at der bliver orienteret herom i
forældrekredsen så snart man ved om det bliver til noget - og fra "hvornår".

Næste Forældrerådsmøde er onsdag den 24. marts 2010, kl. 19.00 - 21.00
Punkter til Dagsordenen sendes til Flemming senest tirsdag den 16.03.2010

Nørlem SFO "Asgård", den 19. januar 2010

Referent:
Flemming Laursen

