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 forældrerådsmøde
den 31. maj 2010, kl. 19.00 - 21.00
Tilstede:

Bitten Wang Lisby, Jørgen Guldberg, Niels Nyengaard, Henrik Breinholt
Jens Borup Jakobsen og Flemming Laursen

Fraværende: Susanne Ipsen Nielsen og Gitte Højland Jakobsen

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, hvor der p.g.a. en stor stigning i
børnetallet - til 200 børn pr. 01. august 2010, også foretages nyansættelser af
personale i Asgård.
Karin Lund som er ansat i en midlertidig stilling frem til 30. juni 2010, bliver fastansat
pr. 01. juli 2010 - på 31 timer ugentligt.
Endvidere bliver der ansat en pædagogmedhjælper mere til Valhal pr. 01. august 2010,
som hedder Anna Elisabeth Aagaard.
Pr. 01. august 2010 er der ansat 8 pædagoger (inkl. SFO-lederen) og 6 pædagogmedhjælpere, samt 1 pædagogstuderende. Der er endvidere tilknyttet 1 pedel og
1 køkkenhjælp (løntilskud).
Flemming orienterede herefter kort om budgettet, hvor han kunne fortælle, at man
var bevidst om en lille overskridelse af forbrugsprocenten her i foråret, som primært
skyldes etableringen af den nye gruppe ”Valhal”. Til efteråret, hvor der vil blive tilskrevet
økonomiske midler p.g.a. et stigende børnetal, vil denne procentsats blive udlignet.
Så alt i alt var der en fornuftig balance i budgettet.
Overskuddet fra sidste års budget er blevet tilskrevet budgettet for i år, men pengene er
blevet anvendt til blandt andet indkøb af en ny Egholm (minitraktor) til pedellen, indkøb
af IT og til udligning af overnormering i januar måned 2010.

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

b.

Fra afdelingerne
Jens kunne fortælle, at der bliver øvet musical til Sommerfesten 2010, samt at alt var
klar til åbning af Valhal (dagen efter) tirsdag den 01. juni 2010.
Han orienterede endvidere om, at han skulle på et 6 ugers praktikvejlederkursus i
september og oktober måned.
Henrik orienterede om detaljerne ved den kommende sommerfest, samt at man gerne
ville have forældrerådets hjælp ved salg af billetter, samt salg af øl og vand.
Han orienterede endvidere fra samarbejder med Lemtorpskolen, hvor han blandt
andet selv har været med 3. klasserne og deres lærere på lejr i Silkeborg - i 3 dage.
Henrik og Jens kunne endvidere fortælle, at flytning af 0. og 1. klasser fra
Sleipner og Guldfaxe - til de øvrige grupper, var gået fint.

c.

Fra skolebestyrelsen
Der var intet fra Skolebestyrelsen, da der var afbud fra Susanne Ipsen Nielsen
- til Forældrerådsmødet.

3.

Den nye Hjemmeside
Flemming orienterede om, at SFO’ens nye hjemmeside nu var on-line. Han fortalte
kort om de muligheder den havde, samt at han håbede, at alle (ikke mindst forældrene)
ville blive glade for den - og snarest ville tilmelde sig Nyhedsbrevet m.v..

4.

VALHAL: Åbning, aktiviteter i juni/juli, børnetal og lokaler
Flemming orienterede om, hvordan åbningen af Valhal skulle foregå.
At det ville være for børnene fra kl. 13.30, hvor snoren skulle klippes, hvorefter der ville
være KÆMPE KAGEMAND til alle. Herefter ville der fra kl. 15.00 være kaffe på kanden
til alle de forældre, som hentede deres børn - og gerne ville se de nyindrettede lokaler i
Valhal.
Aktiviteterne i juni og juli måned ville være rettet mod alt det nye - blandt andet med
Børne-møderne, men også at der ville være aktiviteter ude i det dejlige sommervejr.
Vores børnetal stiger fra godt 160 til 200 børn pr. 01. august 2010 - i det kommende
skoleår, hvilket betyder, at pladsen godt kan blive trang i Valhal, når vi når til
vintermånederne. SFO’en har derfor ansøgt Familie- og Kulturudvalget om 200.000 kr.
til istandsættelse og indretning af et ekstra (eksisterende lokale) på 1. Sal.

5.

Kommende aktiviteter og arrangementer
Der blev kort orienteret om sommerferiens forløb, hvor SFO’en er lukket i uge 29 og 30,
Hvorfor de børn, som er tilmeldt pasning i disse uger, skal være i Christinelystskolens
SFO, hvor der også vil være et par personaler fra Asgård.
Andre aktiviteter og arrangementer var blevet nævnt under Nyt fra Afdelingerne.

6.

Eventuelt:
Bitten Wang Lisby havde et punkt ved ”sol politik” i SFO’en, hvilket omhandlede,
hvordan vi beskyttede børnene mod solens stråler, når det nu var netop i de
kritiske timer fra kl. 12.00 til kl. 15.00, vi havde børnene i SFO’en.
Vi havde en drøftelse af hvilke konsekvenser en manglende beskyttelse kunne have
for såvel børnene - som mennesker generelt.
Der blev endvidere drøftet, hvordan vi kunne gøre det til et fælles ansvar mellem
forældrene og personalet i Asgård at børnene blev beskyttet mod solens stråler.
SFO’en ville blandt andet orientere om indsatsområder i forhold til problemstillingen
- på den nye hjemmeside.
Alle var enige om, at det var noget vi skulle tage alvorligt.

Nørlem SFO "Asgård", den 04. juni 2010

Flemming Laursen
Referent

