Nørlem SFO "Asgård"
Nissumvej 34, 7620 Lemvig
Telefon: 96 63 18 18 - Fax: 96 63 18 19, E-mail: noerlem.sfo@lemvig.dk

Forældrerådsmøde
den 08. september 2010, kl. 19.00 - 21.00
Fraværende: Niels Nyengaard

Dagsorden:

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde (maj 2010)
Referatet blev godkendt og underskrevet

2.

Orientering:

a.

Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)
Flemming fortalte, at pædagogmedhjælper Karin Lund nu var fastansat og var tilknyttet
grupperne Heimdal og Balder på Bifrost.
Anna-Elisabeth Aagaard var ansat som pædagogmedhjælper i Valhal på Bifrost
på grund af merindskrivning at børn (stigende børnetal bland de store børn).
Pædagog Carola Larsen er vikar for pædagog Jens Borup Jakobsen fra Valhal, som er
på et seks ugers ”studievejleder kursus” på VIA i Holstebro.
Gitte T. Kjølhede (medhjælper i køkken/café m.m.) har fået forlænget sin arbejdsprøvning frem til 31. januar 2010, hvorefter hun vil blive ansat i stillingen, som også
indeholder pædagogmedhjælper opgaver.
Der var en fornuftig balance i det samlede budget, dog med en særlig belastning på
kontoen vedrørende materialer og beskæftigelse, hvor der blandt andet havde været
udgifter til etablering af Valhal, IT, Indkøb af legeredskaber (specielt til gården) m.m..
Efter de første 8 måneder af året var der samlet forbrugt 66,68 % af samlet budget.

b.

Fra afdelingerne
Gitte og Henrik orienterede om sommerferiens forløb i Asgård - med mange gode
aktiviteter, arrangementer og ture ud af huset. Der blev orienteret om opstarten af det
nye skole/SFO år - i Asgård, hvor der blandt andet blev snakket om introduktion af
værkstederne for 0. klasserne.
Gitte fortalte endvidere om opstarten af Valhal - de nye tiltag for de største børn.
Herefter blev forældrerådet orienteret om kommende aktiviteter, som Svømning og
Filmklub, samt hvordan det stigende børnetal blev arbejdet ind i vores arrangementer.

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

c.

Fra skolebestyrelsen
Jørgen Guldberg orienterede fra årets første Skolebestyrelsesmøde med den nye
skolebestyrelse, hvor Anne Grete Birkjær var blevet ”genvalgt” til formand.
Noget nyt var også, at SFO-lederen har fået en plads i skolebestyrelsen, hvilket er en
prøveordning i dette skoleår, hvor han har en plads som ”observatør” uden stemmeret.
Det første skolebestyrelsesmøde havde endvidere været et meget informativt møde om
skolens struktur og organisering - fra skolen side, hvor der på et efterfølgende møde vil
blive sat lignende fokus på SFO’en dagligdag.

3.

Forældremødet den 05. oktober 2010
Flemming fortalte, at Børnehavelederen og SFO-lederen havde besluttet, at
Nørlem Børnehave og Nørlem SFO ”Asgård” holdt hver deres Forældremøde i år
- og i tiden fremover.
SFO Asgård har flyttet deres forældremøde fra tirsdag den 21. september 2010 til tirsdag den 05. oktober 2010. Man vil endvidere prøve at sætte en anden struktur på mødet
i forhold til indbydelser, pædagogisk indhold og traktement, men at mødet naturligvis
startede med de mere traditionelle og formelle ting, som: Velkomst, en sang, formandens beretning og valg til Forældrerådet.
Forældrerådet bakkede op om den nye struktur og gav udtryk for enighed i at
Børnehaven og SFO’en skulle holde hver deres Forældremøde.

4.

Den nye Hjemmeside
Flemming orienterede om, at der var kommet mange ”roser” til den nye hjemmeside,
som han efterfølgende fortalte om mulighederne i.
Man kan finde at om SFO Asgård i Menuen, man kan finde Billedserier fra forskellige
arrangementer, man kan tilmelde sig Nyhedsbrevet (herunder en sms service).
Man kan læse om de Seneste nyheder, samt hvad der er Fokus på i SFO’en,
- og der er en Kalenderoversigt, hvor man kan følge med i, hvad der sker i SFO’en
fremadrettet.
Hjemmesiden indeholder endvidere et formularmodul, som skal bruges ved tilmeldinger
til ferier og forskellige arrangementer i SFO’en. Der kommer ikke papirer ud til
forældrene længere - heller ikke ”Asgård Nyt”.
Herefter var der en drøftelse af den tid, som det kræver for alle parter, for at
Hjemmesiden bliver en integreret del af SFO’ens hverdag.
dette blev en længere og noget ”munter” drøftelse.

5.

Skolestarten i SFO Asgård
Gitte og Henrik orienterede om en god start på det nye Skole/SFO år.
I SFO’en havde vi gjort meget ud af at tage godt imod de nye børn (0. klasse) og deres
forældre, samt at vi havde to introduktions uger for børnene, hvor de fik en viden om,
hvordan de kan bruge vores mange værksteder, samt at de i mindre grupper kom på
nogle ”ryste sammen” ture i vores minibus, sammen med et par personaler.
Turene gik eksempelvis til Klosterheden og Thyborøn.
Efter disse introduktions uger var det nye Skole/SFO år så ”skudt godt i gang”.
Forældrerådet var enige om at det var en god måde at starte de kommende SFO år
for de ny små elever/børn.
Der blev orienteret om 3 måneders samtaler, som er en samtale forældrene til de nye
børn (0. klasserne) vil blive tilbudt i uge 45 og uge 46.

6.

Kommende aktiviteter og arrangementer
Omkring de kommende aktiviteter og arrangementer blev nævnt: Deltagelse i
Protmel på Lemtorpskolen i uge 39, Svømmetilbuddet som starter igen
den 06. oktober, tilbuddet om Filmklub i biografen (som også er under opsejling),
Forældremødet den 05. oktober, Efterårsferien i SFO’en og Julefesten i december.
Der blev endvidere orienteret om, at børnenes ”kontakt pædagoger” fra SFO’en
deltager i skole/hjem samtalerne i dette skoleår, med henblik på en permanent
samarbejdsmodel. Dette tog forældrerådet rigtig godt imod, men var dog lidt spørgende
i forhold til tidsperspektivet (mødernes længde i forhold til mere ”indhold”).

7.

Eventuelt:
Der var ingen punkter under eventuelt.

Mødet sluttede kl. 21.00.
Næste møde er tirsdag den 12. oktober 2010, kl. 19.00 - 21.00 i SFO Asgård.

Nørlem SFO "Asgård", den 08. september 2010
Flemming Laursen
SFO-leder og referent

