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

Referat af forældrerådsmødet
tirsdag den 09. april 2013, kl. 19.30 - 21.30

Afbud/fraværende: Gitte Højland Jakobsen
Suppleanter:
Dagsorden:

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde (den 26. februar 2013)
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2.

Orientering:

a.

Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)
Flemming indledte med at informere om, hvilke konsekvenser udmeldinger - af flere
Børn i januar og februar måned, havde haft på personalenormeringen.
Bente Stensgaard Madsen (pædagog/15 timer ugentligt) var fratrådt sin stilling
Pr. 01. april 2013.
Flemming er meget opmærksom på ressourcetildelingen på personaleområdet, da
denne ændre sig, hver gang en barn bliver skrevet ud af eller ind i SFO’en, samt hver
gang et barn går fra en fuldtidsplads til en seniorplads
Pr. 15. april 2013 får vi en pædagog i ”Job med løntilskud”, som er udgiftsneutralt
I forhold til SFO’ens budget. Pædagogen hedder Tanja Krøjberg Manskow. Hun har
Været i lønnet praktik i SFO Asgård (som pædagogstuderende) i efteråret 2010, så
hun kender huset og ”huset” kender hende.
Flemming kunne endvidere fortælle, at når lønninger til personalet er den største
udgiftspost på budgettet, så har de mange udmeldelser naturligvis indflydelse på
lønbudgettet, men at der også justeres på konti vedr. Pædagogiske materialer
og aktiviteter - i forhold til børnetallet.
Flemming arbejder med disse tal - for at finde de mest fornuftige områder at spare på,
Da det fortsat er vores mål at gå efter kvaliteten og ikke kvantiteten, når vi
vurderer, hvilke tilbud vi skal give børnene.
Det nye økonomiske styresystem i Kommunen betyder, at vi desværre endnu ikke
har korrigeret på de forskellige konti i budgettet, som efterfølgende skal godkendes
i Skolebestyrelsen. Først når tallene er godkendt i Skolebestyrelsen vil Flemming
fremlægge disse for Forældrerådet.

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

b.

Fra afdelingerne
Henrik kunne fortælle om shopping ture til Holstebro og Knivprojektet for børnene
I Valhal, hvor man også skulle til planlægge ”Mini kolonien” i juni måned nærmere.
For hele huset (SFO Asgård) gælder det, at alle vinterhalvårets arrangementer er
blevet afsluttet, samt at vi ser ind i et forår og en sommer, når vi fremadrettet
planlægger aktiviteter og arrangementer for børnenes hverdag i SFO’en.
De fleste af børnene er søgt udenfor i de sidste par dage, hvor solen har været fremme
og dagene har været ”forårsagtige” selvom det stadigvæk er ”noget køligt”.
Det er tydeligt at børnene nyder de nye/anderledes udfordringer - rundt omkring på
Matriklen, hvilket vi alle sammen glæder os over.

c.

Fra skolebestyrelsen
Dorete Kallesøe, som er Skolebestyrelsens repræsentant i Forældrerådet orienterede
om den nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet, hvor der blandt andet ses på
socioøkonomiske forhold i de enkelte skoledistrikter i Kommunen. Dette gav anledning
til en længere drøftelse/debat i forældrerådet.
Hun orienterede endvidere om planlægningen af ”Fremlæggelsen af Skolebestyrelsens
Årsberetning”, hvilket forældrerådet også kommenterede på.
Herefter fortalte hun om Skolebestyrelsens arbejde med ”Inklusion og Evidensbaserede
Metoder”, som jo er områder der vedrører hele Kommunen.
Afslutningsvis orienterede hun om punktet vedrørende nye samarbejdsrelationer mellem
Skole og SFO, som også var blevet drøftet i Skolebestyrelsen.
Man må sige at Forældrerådet generelt viser interesse og engagement - i forhold til det,
der arbejdes med i Skolebestyrelsen.

4.

Lockouten - hvilken indflydelse har den på SFO’ens dagligdag (Flemming)
Flemming orienterede om SFO’ens hverdag - her under lockouten, hvor dagene
”ligner sig selv” (er uden store forandringer). Der kan være enkelte detaljer,
som kan påvirke få af børnene.
Flemming forklarede endvidere, de udmeldinger som SFO’en kom med - på vores
Hjemmeside inden Påsken, vedrørende hvordan SFO Asgård ville forholde sig til en
”eventuelt kommende lockout”, som det hed på dette tidspunkt.
Forældrerådet drøftede naturligvis også holdninger til lockouten.

5.

Støjen og sproget blandt børnene (Flemming)
Opfølgning på temaet fra mødet den 26. februar 2013.
Personalet i SFO’en har naturligvis løbende evalueret på arbejdet med
”Støjen og sproget” blandt børnene, hvor der er enighed om, at ”det virker”, når blot
personalet fastholder de aftaler, der er indgået med børnene.
Man erkender endvidere, at det ikke er noget man ændre ”hen over en formiddag”,
men at det er en proces, som vi skal være opmærksomme på fremadrettet - uden at
sætte mål på i forhold til tid/periode.
Forældrerådet synes, at det er rigtig godt, at vi har taget hul på problemstillingen - og
tilkendegiver endvidere, at de fortsat bakker op omkring ”projektet”.
De mener også, at det vil være godt, hvis Indskolingen også arbejder med på dette
samtidig med SFO’en, hvilket har været drøftet på et Blokmøde - på skolen.

6.

Eventuelt
Punkter under eventuelt er ikke beslutningspunkter.
Der var intet under eventuelt.

Der er ikke kommet punkter ind fra de forældrevalgte i forældrerådet.

Mødet sluttede kl. 21.30.
Næste Forældrerådsmøde er tirsdag den 04. juni 2013, kl. 19.30 - 21.30.

Nørlem SFO "Asgård", den 09. april 2013.

Referent:
Flemming Laursen
SFO-leder

