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

Referat af forældrerådsmødet
den 20. august 2012, kl. 19.30 - 21.30
Afbud/fraværende: Jørgen Guldberg (Skolebestyrelsen) og Malene Guldberg Madsen
Ingen af suppleanterne kunne deltage

Dagsorden:

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde (den 11. juni 2012)
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2.

Orientering:

a.

Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)
Vivi Juhl er tilbage efter orlov. Bente S. Madsen er ansat med 15 timer om ugen.
To pædagogstuderende afsluttede praktikken ultimo juli. Nicolai Fjord Lauridsen er ny
studerende for perioden 01. august 2012 - 31. januar 2013. Sigrid Madsen er sat op
med 4 timer/1 dag om ugen. Britta Hersom er efter en måneds praktik ansat i Job med
løntilskud i et halvt år. Lotte Trillingsgaard Jensen er her i en arbejdspraktik frem til
medio september. Duh Lian (Burma) er her i en praktik (foreløbig i 3 måneder) for at
lære det danske sprog, hvilket er et supplement til undervisningen på sprogskolen.
Lønbudgettet bliver brugt fuldt ud, men pr. 01. august 2012 er der et lille overskud på
de øvrige konti. Så alt i alt ser budgettet fornuftigt ud ved det nye skoleårs start.

b.

Fra afdelingerne
Der blev orienteret om 0. klassernes opstart i SFO Asgård, samt de ture og
introduktioner af værksteder der bliver arrangeret for 0. klasserne. Deres forældre
vil endvidere blive tilbudt en 3 måneders samtale (for dem der ønsker det) i løbet af
efteråret.
Alle børnene i SFO’en bliver tilbudt svømning i vinterhalvåret og kan også i den
kommende vintersæson tilmelde sig Børnefilmklubben i Bio-huset.
I uge 41 deltager to pædagoger fra SFO’en i Ude ugen - på Lemtorpskolen.
Den 07. og 21. september 2012 er der Bedsteforældredage i SFO Asgård.
Der blev orienteret om de nye 3. klassers opstart i Valhal. Herunder var der en
drøftelse af, hvad børnene ser og spiller på Nettet.

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

c.

Fra skolebestyrelsen
Punktet var taget af dagsordenen - p.g.a. fravær.

3.

Forældremødet for ”Valhal forældre” den 27. august 2012 (Flemming)
Flemming orienterede om baggrunden for og dagsordenen til mødet.
Der er forældre, som er kede af, at deres børn (3. og 4. klasse) melder sig for tidligt
ud af SFO’en, hvilket de gerne vil drøfte med personalet og ledelsen i Asgård.
Forældrerådet var meget enigt om, at det er forældrenes ansvar, hvornår deres barn
bliver meldt ud af fritidsordningen, samt at det tilbud Asgård er for børnene er
både trygt, godt og nuanceret i forhold til børnenes alder.

4.

Det årlige Forældremøde i SFO Asgård, den 04. oktober 2012 (Flemming)
Programmet (aftenens indhold) blev drøftet og planlagt.
Nærmere omkring dette når Indbydelsen til forældremødet kommer ud.

5.

Idé mylder - fra Skolebestyrelsens årsberetning (Flemming)
Ved Skolebestyrelsens årsberetning i maj 2012, som blev afholdt i SFO Asgård, kom
der forskellige forslag frem (”Idé mylder”) vedrørende hvad man også kunne bruge
rammerne i Asgård/matriklen med mange muligheder (Nørlem Gamle Skole) til.
Disse forslag vil blive drøftet og behandlet - først i det nye forældreråd og herefter i
personalegruppen, i løbet af efteråret 2012.

6.

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

Nørlem SFO "Asgård", den 20. august 2012.

Referent:
Flemming Laursen
SFO-leder

