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

Referat fra forældrerådsmødet
den 18. januar 2011, kl. 19.00 - 21.00

Fraværende: Henrik Breinholt
Dagsorden:

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde (den 07. december 2010)
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2.

Orientering:

a.

Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)
Flemming orienterede om personalesituationen pr. 01. februar 2011:
Den 01. januar 2011startede Jan Kjærsgaard Olsen som PAU studerende
(Pædagogisk Assistent Uddannelse) hos pædagog Henrik Breinholt på
Mjølner/Ygdrasil. Jan skal være studerende i SFO Asgård - i et halvt år.
Christina B. Christensen, pædagogmedhjælper på Ygdrasil, forlader Asgård
pr. 01. februar 2011, da hun vil ud og rejse lidt - inden hun går i gang med en
uddannelse.
Pædagogstuderende Ann Sørensen (hos pædagog Ulla Krabbe på Hugin/Ygdrasil)
forlader også SFO Asgård den 01. februar - efter et halvt års praktik.
P.g.a. udmeldelser/færre børn i Valhal flytter pædagogmedhjælper
Anna-Elisabeth Aagaard herfra og ned på Ygdrasil.
Pædagog Jens Borup Jakobsen i Valhal får - i perioden 01. februar - 31. juli 2011, en
pædagogstuderende Line Holm Facius Astrup Hansen, hvorfor der fortsat vil være fire
personaler i Valhal.
Pr. 01. februar siger vi også farvel til Gitte T Kjølhede (i daglig tale ”Køkken Gitte”), som
har været i SFO’en i tre sammenhængende perioder af et halvt år.
Flemming orienterede efterfølgende omkring budgetter og økonomi:
Budget 2010 bliver afsluttet ved udgangen af januar måned 2011, og der forventes et
”overskud”/beløb som overføres til budget 2011 på ca. 25 - 30.000 kroner.
Budget 2011 tager udgangspunkt i en belægning på 180 børn. Sigrid og Flemming har
korrigeret lidt i det budget for 2011, som er fremlagt til godkendelse i Skolebestyrelsen.
Lønbudgettet vil (som tidligere) blive korrigeret hen over året i forhold til indmeldte og
og udmeldte børn, samt i forhold til fordelingen på heldagspladser og seniorpladser.

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

Flemming orienterede endvidere en ny ”gå vej” mellem Lemtorpskolen og
SFO Asgård, som snarest vil blive introduceret for børnene - på en god og meget
betryggende måde, samt overfor forældrene via vores hjemmeside.
Afslutningsvis fortalte han, at SFO Asgård holder åbent i hele sommerferien 2011,
For de børn som har behov for pasning, samt for de børn fra Fritidslyst på
på Christinelystskolen, som har behov for pasning i uge 29 og 30, samt eventuelt i uge
28. Der kommer personale med herop fra Fritidslyst.

b.

Fra afdelingerne
Gitte orienterede om:
Fælles fastelavnsfest med Indskolingen (Blok CE) på Lemtorpskolen, hvor der er nedsat
et udvalg med 2 lærere fra skolen og 2 pædagoger fra Asgård, som arbejder med
planlægningen.
Hun orienterede endvidere om filmklub og svømning her i forårssæsonen, som er
tilbagevendende tilbud til børnene i Asgård.
Der blev også orienteret om musical i foråret - og frem mod Sommerfesten, som bliver
fredag den 17. juni 2011. Jens og Dorte har fire ”stykker” til gennemlæsning, så vi ved
endnu ikke, hvilken forestilling det bliver, men børnene bliver involveret i ”projektet”
lige før Vinterferien.
Herefter fortalte Gitte lidt om to dage i uge 04 med Gøgl og Akrobatik, som også er et
Arrangement, der er gennemført flere gange tidligere - med stor succes.
Det samme gør sig gældende for et ”Knive bygge projekt” som vil blive gennemført
(eventuelt for to hold) her i vinter/forårsperioden.
Omkring Valhal fortalte hun om en mini koloni for børnene fra fredag den 27. maj til
søndag den 29. maj 2011 - ved Nees. Dette er en del af de visioner, vi havde for
Valhal, da vi startede op i juni 2010.
Her i uge 03 er der besøgsdage i Valhal - for 0. - 2. Klasserne, hvilket de mindste børn
har glædet sig meget til (ikke mindst 2. klasserne, som skal derop efter sommerferien).
I februar måned 2011 er børnetallet i Asgård på 179 børn - heraf ca. 55 i Valhal.

c.

Fra skolebestyrelsen
Jørgen Guldberg orienterede fra det sidste møde i Skolebestyrelsen på Lemtorpskolen:
Der var møde i Skolebestyrelsen torsdag den 13. januar 2011, hvor dagsordenen først
handlede om orienteringer fra skole og SFO, hvilket blandt andet omhandlede en
opsigelse og en heraf følgende nyansættelse - på skoledelen.
Herefter var der en videre drøftelse af emnet: En sikker trafikvej mellem
hjem, skole og SFO.
Skolebestyrelsen fik endvidere budgettet for 2011 fra såvel skole som SFO - til
gennemsyn, hvorefter de vil blive taget op til godkendelse på næste møde - i februar.
Sidste punkt på dagsordenen var gruppearbejder omkring: Visioner for skolen. Dette er
et arbejde, der løbende vil være på dagsordenen - ved kommende møder.

3.

IT i Asgård (Flemming)
Flemming fortalte, at der er bestilt Net-forbindelse til computerne i Valhal, samt at
der er indkøbt to computere mere, så der fremover vil være fire computere med
Net-forbindelse - i Valhal.
Dette er også en af de visioner, der har været med fra etableringen af Valhal, samt
at det er et ønske, som er fremkommet fra børnene mange gange siden.
Efterfølgende var der er drøftelse omkring brugen af Net-forbindelsen under ordnede
forhold, hvilket naturligvis vil være gældende, som det er det omkring nuværende
computerspil og brugen af mobiltelefoner.
Der var også et ønske fra forældrerådet om, at personalet fik en snak - og gav
en vejledning omkring Sikkerhed og ”Misbrug”, når man er på Nettet.
Dette var ikke mindst gældende omkring videregivelse af koder m.v..

4.

Ude aktiviteter som indsatsområde (Flemming)
Flemming gav en kort orientering om, at man snart (når vinteren var ovre) ville gå
i gang med dette års indsatsområde i SFO Asgård, som er: UDE LIV.
Det er endvidere hensigten, at en overførsel af et ”overskud” fra budget 2010, skal
indgå i ovennævnte ”projekt”.
Dette fandt forældrerådet også fornuftigt.
Der blev endvidere snakket lidt om solsejl og sponsorater, som også har været på
dagsordenen tidligere, samt at forældrenes forslag - fra forældremødet i oktober 2010,
også ville være ”i spil”, når vi skulle være mere konkrete omkring indsatsområdet.

5.

Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.

Nørlem SFO "Asgård", den 18. januar 2011.
Referent:
Flemming Laursen
SFO-leder

N.B.: Næste Forældrerådsmøde er tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19.30 - 21.30.

