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

Referat af forældrerådsmødet
den 14. april 2015, kl. 19.30 - 21.30
Afbud/fraværende:
Suppleant:
Dagsorden:

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde (den 17. februar 2015)
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2.

Orientering:

a.

Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)
Flemming kunne fortælle, at pædagog Lone Marie Madsen fortsat er ansat i et
vikariat - i såvel skole som SFO, da pædagog Jens Borup Jakobsen kom til skade
med sin ene fod, lige før han skulle afslutte sin barselsorlov i slutningen af marts måned.
Flemming orienterede endvidere om, at alle SFO-personaler fortsat var ansat med
ansættelse i henholdsvis SFO, Skole, Støtteordning og Specialordning.
Børnetallet var pr. 01. februar 2015 (ved sidste forældrerådsmøde) på 103 børn, og
var pr. 01. april 2015 på 98 børn. Vi håber, at børnene får lov til at blive i SFO’en,
da vi oplever, at de alle profiterer af vores fritidstilbud.
Den 01. august 2015 får vi 25 nye børn fra den kommende 0. klasse.
SFO’ens budget ser noget anderledes ud end tidligere år på grund af det faldende
børnetal. Så vi passer ekstra godt på pengene, så vi kan lave gode tilbud til børnene
hen over hele året. Men set i forhold til hovedtallene (det korrigerede budget), så ser
budgettet fornuftigt ud efter 1. kvartal.

b.

Fra afdelingerne
Gitte orienterede først fra Valhal. Børnene har sammen med Gitte og Lone været på
shoppe/hygge tur til Holstebro. Først en pigetur og efterfølgende en drengetur. Begge
ture har været en stor succes - og alle har deltaget. Man er ved at planlægge en
Hyggeaften på Valhal i slutningen af maj måned og man vil også forsøge at planlægge
en tur i Svømmehallen. I dagligdagen hygger de mange børn - vi stadig har på Valhal,
sig meget med hinanden - og de forskellige aktiviteter, de tilbydes.

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

Herefter fortalte Ulla om, hvordan vi havde afsluttet vinterhalvårets aktiviteter - for
hele SFO’en, som Filmklub og Basketball m.v., samt at hun orienterede om særlige
aktiviteter som at lave ”Restaurantbesøg” i vores café - og lave Wellness center, hvor
det er de større børn fra Valhal, som er personalets assistenter og de øvrige børn i
SFO’en er gæster/kunder. Dette er meget populære aktiviteter både blandt de mindre
og de større børn.
Når børnene ikke deltager i særlige aktiviteter eller værksteder, så hygger de sig med
hinanden og personalet i caféen - eller andre steder i SFO’en.
c.

Fra skolebestyrelsen
Jesper Buskov orienterede fra de sidste to Skolebestyrelsesmøder, som er blevet
afviklet siden sidste Forældrerådsmøde i februar 2015.
Her var det punkter som Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen, Skole/hjem samtaler,
Indskolingens fremadrettede arbejde, Skolereformen, Elevplaner og Elevrådets
Arbejde m.v., der var blevet drøftet.

3.

Status på fælles Indskoling og SFO i Asgård (Flemming)
Flemming fortalte om dagligdagen i en Indskoling og SFO under samme tag.
Der er mange ting at forholde sig til for alle, såvel i de daglige gøremål og det der
foregår i ”samfundet” omkring os, som i forhold til de fremadrettede gøremål, hvor
det kommende skoleår ”fylder” en del. Et skoleår der starter op i de nuværende
rammer, men som i løbet af året flytter til nye rammer på Lemtorpskolen.
Men der er en rigtig god stemning blandt både børn og voksne - i såvel skole som SFO.
Der er en god atmosfære og et godt samarbejde.
Der var (som altid) en rigtig god og lang drøftelse af dette emne på mødet, hvor hele
Forældrerådet deltog meget aktivt. Det var et punkt, som også kom til at involvere det
efterfølgende punkt: Lemtorpskolens SFO i fremtidens skole (i nogen grad)

4.

Lemtorpskolens SFO i fremtidens skole (Flemming)
Vi nåede ikke så meget/mere end det der kom ind under punkt 3 (ovenstående punkt),
Men det er helt sikkert også et punkt, som vil komme på dagsordenen på et senere
Forældrerådsmøde.

5.

Eventuelt
Punkter under eventuelt er ikke beslutningspunkter.
Flemming orienterede om nogle få tilbagemeldinger, som han havde fået i forbindelse
med sin skrivelse på Opslagstavlen på ForældreIntra (før Påske) vedrørende børn,
som ikke er tilmeldt SFO’en, der møder ind i Indskolingen - i SFO’ens morgenåbningstid.
Dette blev drøftet kort.

Mødet sluttede kl 21.30.

Næste Forældrerådsmøde er: Tirsdag den 02. juni 2015, kl. 19.30 - 21.30.

Nørlem SFO "Asgård", den 14. april 2015.

Referent:
Flemming Laursen
SFO-leder

