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

Referat af forældrerådsmøde
den 26. oktober 2010, kl. 19.00 - 21.00
Fraværende: Bjarne Weibel

Dagsorden:

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde (den 08. september 2010)
Referatet blev godkendt.

2.

Konstituering af Forældrerådet
Det nye forældreråd er sammensat på følgende måde:
Niels Nyengaard blev valgt til formand. Han er på valg til næste år.
Bitten Wang Lisby er på valg til næste år.
Malene Guldberg Madsen er på valg om to år.
Eivind Triel er på valg om to år.
Lisa Schriver er på valgt til næste år. Valgt som suppleant.
Bjarne Weibel er på valg til næste år. Valgt som suppleant.
Personalerepræsentanter:
Gitte Højland Jakobsen er på valg om to år.
Henrik Breinholt er valgt for to år.

3.

Orientering:

a.

Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)
Der er ingen ændringer i personalesammensætningen.
Med baggrund i ca. 10 udmeldinger i Valhal, samt manglende refusion i forbindelse
med kursusvirksomhed - er der strammet op omkring budgettet for resten af dette
budget år (2010), hvilket vil sige i november og december måned.
Men det har også været et budgetår med særlige udgiftsområder omkring etableringen af
Valhal (fritidstilbuddet til de største børn), etableringen af en meget tidssvarende
hjemmeside (med mange service-forbedringer), samt indkøb af IT og en ny traktor til
pedellen (en tiltrængt udskiftning).
Med baggrund i en viden om, at en pædagogmedhjælper ønsker at fratræde sin stilling
til februar 2011, samt at november og december er travle måneder i SFO Asgård - i
forbindelse med julen, hvorfor der er brug for mange personaleressourcer, har man valgt
at undgå afskedigelser.
Man har fundet besparelser på andre konti.

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

Flemming kunne endvidere orientere om, at der var god stemning og atmosfære i
SFO’en. Der er en god ”trivsel” blandt både børn og personale, samt en stor opbakning
og positive tilkendegivelser - fra forældrene.
Alle forældrene til de udmeldte børn havde givet udtryk for, at udmeldelsen af SFO’en
ikke skyldtes utilfredshed med SFO’ens tilbud til børnene, men var af andre årsager.

b.

Fra afdelingerne
Først orienterede Henrik om de kommende Skole/Hjem samtaler, hvor pædagogen fra
barnets gruppe i SFO Asgård og deltager i dette skoleår. Dette er endnu et tiltag i
samarbejdet mellem skolen og SFO’en, som vil komme barnet og forældrene til gode,
da vi herved når ”hele vejen rundt” omkring barnet. Vores forældreråd var meget
positiv over for dette tiltag.
Herefter orienterede Henrik om opstarten af Filmklubben i denne sæson, hvor der er
tilmeldt 102 børn til Orange hold (1. - 3. klasserne) og 18 børn til Gult hold (4. Klasserne).
0. klasserne går alle på Blåt hold, som er i filmklub i skoletiden.
Afslutningsvis orienterede Henrik om Asgårds ”Uhygge-dag” torsdag den 04. november,
som er en tradition i SFO’en.
Herefter var det Gitte, som først orienterede om opstarten af ”Svømme-sæsonen” - i
Asgård, som foregår i Lemvig Svømmehal. Det er et tilbud, som rigtig mange børn er
glade for og benytter sig af.
Hun orienterede endvidere om Basketball - torsdag eftermiddag, hvor nogle amerikanere
fra Lemvig Basket College kommer og underviser/træner børnene i denne sport, hvilket
foregår i vores gymnastiksal. Hun orienterede også om et nyt tiltag, som vi forsøger os
med - efter nogle børns ønske: Det bliver et dansetilbud i Hiphop og lignende danse,
som vil til gode se såvel de store som de små børn i SFO’en, som måtte ønske det.
Herefter orienterede hun om julen (forberedelser, traditioner m.v.) og julefesten, som i
år bliver torsdag den 09. december, kl. 15.00 - 18.00.
Afslutningsvis fortalte hun om tilbuddet i Valhal - til de største børn i SFO’en.
De nye medlemmer af forældrerådet var oppe at se ”lokaliteterne” i Valhal, inden de
gik hjem - fra mødet.

c.

Fra skolebestyrelsen
Jørgen Guldberg, som er Skolebestyrelses repræsentant i Forældrerådet, orienterede
sammen med Flemming om det sidste skolebestyrelsesmøde, hvor økonomi/
besparelser, havde fyldt meget på dagsordenen. Fortalte endvidere, at der havde været
punkter som Skolens struktur på dagsordenen, hvor SFO’ens struktur efterfølgende
ville blive drøftet, samt at man i skolebestyrelsen havde drøftet cykelstier m.v. i
forbindelse med børnenes ”skolevej”.

4.

Fotografering og oplysninger til SFO’ens hjemmeside
I starten af mødet, blev de nye medlemmer fotograferet og udfyldte et
oplysningsskema til brug på SFO’ens hjemmeside.
Da Bjarne Weibel ikke var til stede, vil han komme i SFO’en på et senere tidspunkt,
og blive fotograferet m.v., hvorefter det nye forældreråd vil være at finde på vores
hjemmeside.

5.

Fremtidige møder (struktur og datoer) HUSK JERES KALENDER
Det blev aftalt, at tirsdag aften vil være det bedste tidspunkt for kommende møder,
hvorfor Flemming efterfølgende vil fremsende forslag til datoer - for møderne.

6.

Eventuelt (ikke beslutningspunkter)
Der var intet under eventuelt

Mødet sluttede kl. 21.00

Nørlem SFO "Asgård", den 26. oktober 2010

Referent:

Flemming Laursen
SFO-leder

