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

Referat af forældrerådsmødet
den 22. marts 2011, kl. 19.30 - 21.30

Afbud/fraværende:

Der var afbud fra Jørgen Guldberg (Skolebestyrelsen)
og Niels Nyengaard (Formand for forældrerådet)

Dagsorden:

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde (den 18. januar 2011)
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2.

Orientering:

a.

Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)
Maiken Koue Sørensen er i perioden fra den 21. marts til den 20. september 2011 ansat
som køkkenmedhjælper/pædagogmedhjælper i SFO’en.
Flemming orienterede endvidere om undersøgelsen (spørgeskemaet) vedrørende
det psykiske arbejdsmiljø - i institutionen, hvor der foreligger et meget positivt resultat,
som fortæller om et godt arbejdsmiljø, hvor personalet trives.
Det godkendte budget skulle være fremlagt på dette møde, med henblik på en mere
generel indsigt i budgettet, men på grund af de fraværende bliver budgettet først
fremlagt på det kommende møde - den 31. Maj 2011.
Budgettet vil endvidere blive gennemgået med personalet på personalemødet
den 06. april 2011.
Arbejdet omkring overgangen til at arbejde efter årsnormering af afsluttet, så det gerne
skulle blive til alles tilfredshed - at arbejde efter dette.

b.

Fra afdelingerne
Gitte orienterede først om ”dagen i Valhal” hvor Bordbillard er meget populært for tiden.
Børnene skal på besøg i Lemvig Billardklub.
At Valhal nu er kommet på Nettet er også MEGET POPULÆRT, - og børnene skal
have meget ros for at overholde de regler der er omkring brugen af Nettet - i Valhal.
Det var endvidere vigtigt at fremhæve, at børnene er rigtig gode til at lave regler
- og efterfølgende overholder disse (generelt).
Det var også vigtigt at orientere forældrerådet om, at trods IT/Nettes popularitet, så er
der ingen problemer med, at få børnene til at deltage i de mange udendørs aktiviteter.
De opsøger selv disse.
Der blev orienteret om, at børnene fra 2. klasse (kommende 3. klasser) starter i Valhal
den 01. juni 2011, hvor børnene fra Nørlem Børnehave starter i SFO’en.

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

Så orienterede Gitte om den ”weekend koloni” Valhal skal på fra
fredag den 27. maj til søndag den 29. maj 2011, samt at der vil være et
planlægningsmøde for børn og personaler torsdag den 24. marts 2011.
Herefter orienterede Henrik om Fastelavnsfesten, som igen i år foregik i
skoletiden, samt i et samarbejde mellem skole og SFO. 0. og 1. klasserne var på
skolen - i Blok C - og 2. og 3. klasserne var i SFO Asgård. Til næste år vil det måske
foregå på en anden måde, så tøndeslagningen kun foregår i SFO’en.
Vintersæsonens Basketball, Filmklub og Svømning bliver begge dele afsluttet her i
marts måned.
Så nu ser vi frem mod flere udendørs aktiviteter her i foråret og sommeren, men
forventer naturligvis at starte op igen med både Filmklub og Svømning - til efteråret.
I uge 19 deltager fire pædagoger fra Asgård i ”ude uge projektet” på skolen - sammen
med lærerne, hvilket også er et kontinuerligt samarbejde mellem skole og SFO. I år
skal der arbejdes med de fire elementer: Ild, Jord, Vand og Vind.
SFO’en kunne endnu en gang orientere om et godt samarbejde mellem skole og SFO.

c.

Fra skolebestyrelsen (Afbud fra Jørgen Guldberg)
Flemming fortalte lidt om skolebestyrelsens arbejde med trafik (en sikker skolevej).

3.

IT for 0. - 2. klasserne (Flemming)
Vi har valgt at udsætte indkøbet af et par bærbare pc’er til 0. - 2. klasserne i Asgård.
Dels fordi vi går foråret og sommeren i møde, hvor der ikke er det samme behov for
indendørs aktiviteter - og dels for at gemme ”budget kroner” til vores indsatsområde,
som er vores ude aktiviteter og ude arealer. Men det vil helt sikkert ”komme op igen”
til efteråret - eller i det næste/kommende budgetår.

4.

Ude aktiviteter som indsatsområde/hvor langt er vi (Flemming)
Vores indsatsområde har været på et tema-møde (personalemøde), hvor der først var
et oplæg fra tre personaler vedr. vores ude arealer og de muligheder der ligger heri.
Vi ville afsætte 10.000 kroner til et firma, som skulle søge fondsmidler til os, men
firmaet har efterfølgende meddelt os, at muligheden for at hente fondsmidler til
kommunale institutioner er meget ringe, hvorfor dette er taget af programmet igen.
Vi vil lave en åben bålplads ned på engen (på matriklen), hvor der er meget læ, så
vi kan hygge os med forskellige aktiviteter ved bålpladsen.
Vi indkøber seks store hængekøjer, hvoraf de tre skal placeres nede i nærheden af
bålpladsen - og de andre tre skal placeres i ”Bifrost haven”.
Så skal der også gerne indkøbes et ”rutsje rør” (lukket rutsjebane), som skal erstatte
den eksisterende rutsjebane, som ikke er særlig god - og derfor ikke bliver brugt.
Endelig skal der laves (i første omgang) tre pilehytter i området ved vores lille
Musikhus ”Gimle”.
Vi går i gang når forårsvejr og jordforhold tillader det.
Herefter gennemgik vi - på samme personalemøde, alle de mange gode forslag, som vi
fik på fra forældrene på Forældremødet i oktober 2010.
Da vi synes at alle aktiviteterne lød spændende - og samtidig ikke krævede de store
økonomiske ressourcer, forventer vi at mange af disse vil blive lagt ind i vores daglige
aktiviteter hen over foråret og sommeren.
Her kunne blandt andet nævnes: Vandaktiviteter, udendørs ”nørklerier”, cykelture,
fodbold golf og meget andet.

Efterhånden som der arbejdes med vores Indsatsområde, kan dette naturligvis følges
på vores hjemmeside.

5.

Overgang mellem Børnehave/SFO og SFO/Ungdomsgården
Der arbejdes og udvikles på hvordan man fortsat sikre at børnene får en god start i
Skole og SFO, men også hvordan der skabes en god overgang mellem SFO’en og
Ungdomsgården, som er børnenes klubtilbud, når de ikke længere kan være i
SFO Asgård (efter 4. klasse).
I forhold til børnehavebørnene (kommende skole og SFO børn) inviteres børnene fra
Børnegården og børnene fra Sct. Georgs gården til at komme i SFO et par dage i
foråret, hvor de kan prøve nogle forskellige SFO aktiviteter (som et nyt tiltag).
I forhold til overgangen til Ungdomsgården, holdes der løbende møder på
ledelsesniveau hen over året (ca.6 gange årligt), hvor forskellige pædagogiske og
kreative tiltag drøftes.
Samtidig afholdes de tre besøgsdage på Ungdomsgården - i foråret, som en fortsat
del af samarbejdet. Man kan læse mere om indholdet på dette års besøgsdage - på
vores hjemmeside.

6.

Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.

Nørlem SFO "Asgård", den 22. marts 2011.

Referent
Flemming Laursen
SFO-leder

N.B.: Næste Forældrerådsmøde er tirsdag den 31. maj 2011, kl. 19.30 - 21.30.

