SFO Asgård - Lemtorpskolen
Nissumvej 10, 7620 Lemvig
Telefon: 96 63 18 18 - E-mail: noerlem.sfo@lemvig.dk

Referat af Forældrerådsmødet
den 12. april 2016, kl. 19.30 - 21.30
i SFO Asgård - Lemtorpskolen

Afbud/fraværende: Thekla K. Vinther og Tina Mortensen
Suppleant: Laura Picu
Dagsorden:

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde (den 01. marts 2016)
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2.

Orientering:

a.

Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)
Flemming fortalte at der var startet to nye studerende - i deres 1. praktikperiode,
den 01. april 2016. De hedder Michelle og Rasmus og skal være i SFO’en i 6 uger.
Lisette afslutter sin praktikperiode den 31. maj 2016.
Den 01. juni starter en ny studerende i en halvårlig lønnet praktik.
Bente er fortsat vores tilkaldevikar.
Det forventes på nuværende tidspunkt, at vi kan bevare hele personalegruppen ved
starten af det nye/kommende skoleår, da vi fortsætter med skolepædagoger,
hjemmeundervisning (specialtilbud) og støttefunktion i Indskolingen.
Flemming orientere endvidere om, at overskuddet fra Budget 2015 nu var overført
til SFO’ens budget, hvilket var med til at stabilisere dette års budget, samt at det gav
mulighed for ønskede indkøb, som skal ses dels i forhold til flytningen til Lemtorpskolen
og dels som forbedringer/udvikling på IT området.

b.

Fra afdelingerne
Gitte og Jens fortalte lidt om hverdagen i SFO Asgård, hvilket også gav anledning til en
drøftelse omkring færdiggørelsen af de udendørs faciliteter.
Der blev orienteret om arrangementet ”Store Spilledag”, som havde været en succes
blandt børnene, hvilket forældrene omkring bordet også kunne bekræfte, da børnene
havde snakket meget om det derhjemme.
Af kommende arrangementer blev ”Vaffelhuset” nævnt, som er en aktivitet, som også
tidligere er gennemført med stor succes.
Lisette (pædagogstuderende) vil gennemføre et projekt med ”Wellness”, som en del af
en opgave, som hun skal lave i forbindelse med hendes praktik.

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

Gitte og Jens fortalte endvidere, at aktiviteterne i værkstederne er kommet godt i gang,
samt om udnyttelsen af personaleressourcer i forbindelse med aktiviteterne i Blok E.
Afslutningsvis blev det nævnt, at Indskolingen og SFO’en laver fælles Sommerfest i år.
c.

Fra skolebestyrelsen
Jesper Buskov orienterede fra de seneste Skolebestyrelsesmøder, hvor Skolens
fremadrettede økonomi fyldte meget, hvilket Ledelsessituationen også gjorde.
Lemtorpskolen skal have ny skoleleder, da skoleleder Jan Lilholt er blevet ansat som
leder af Lemvig Musikskole pr 01. maj 2016.
En ny skoleleder på Lemtorpskolen skal ansættes pr. 01. august 2016,
- ved starten af det kommende skoleår.
Afslutningsvis blev det nævnt, at de to repræsentanter fra Elevrådet, deltager
meget aktivt i relevante punkter på dagsordenen, hvilket gør dem til et meget
positivt aktiv i Skolebestyrelsen.

3.

Koordinering mellem SFO og fritidsaktiviteter (opfølgning fra sidste møde)
Dette punkt blev udsat til næste forældrerådsmøde.

4.

SFO’ens hjemmeside (Flemming)
Flemming fortalte om opdatering af SFO’ens hjemmeside, da der havde været nogen
kritik af denne - på det forrige forældrerådsmøde.
Alt materialet vedr. aktiviteterne fra matriklen Nørlem SFO var blevet fjernet fra siden
- og aktuelle oplysninger var blevet opdateret.
Hjemmesiden er forsat under opbygning i forhold til den nye beliggenhed på
Lemtorpskolens matrikel. Såvel i forhold til indendørs - som udendørs faciliteter.
Dette fremgår også af hjemmesiden.

5.

Kommende tiltag vedr. medier/IT i SFO’ens hverdag (Flemming)
Flemming orienterede om indkøb af touch skærm, der skal indgå, som en del af
modtage og sendefunktionen, hvortil der også er købt en Ipad, som også skal gøre
denne opgave mere fleksibel. Herved skulle der gerne (på sigt) frigøres personaleressourcer til andre opgaver med børnene.
Der er endvidere indkøbt to bærbare pc’er til Valhal, hvor de to stationære pc’er får
nye (trådløse) netkort. Herefter har vi igen fire pc’er i vores Net-café på Valhal.
Disse informationer gav anledning til en generel snak om brugen af mobile medier
I SFO’en, hvor andre funktioner - end spil på Nettet, også blev drøftet.
Der var enighed om, at mere kreative opgaver på computeren, som eksempelvis
billedbehandling, fremstilling af plakater og opslag med videre, var en god ide.

6.

Eventuelt
Punkter under eventuelt er ikke beslutningspunkter.
Der var ingen punkter under Eventuelt.

Mødet sluttede kl. 21.25
Næste Forældrerådsmøde er tirsdag den 07. juni 2016, kl. 19.30 - 21.30.

Nørlem SFO "Asgård", den 12. april 2016.

Referent:
Flemming Laursen
SFO-leder

