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

Referat af forældrerådsmødet
tirsdag den 27. august 2013, kl. 19.30 - 21.30

Afbud/fraværende: Henriette Holm Jakobsen, Dorete Kallesøe
Suppleanter: Maja Flarup
Dagsorden:

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde (den 04. juni 2013)
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2.

Orientering:

a.

Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)
Omkring personalesituationen kunne Flemming fortælle, at p.g.a. en overnormering
frem til det nye skoleår startede, samt en usikkerhed på hvornår de ældste børn
eventuelt melder sig ud, har man ikke ansat en anden pædagog i forbindelse med
Vivi Juhls fratrædelse den 31. juli 2013. Gitte Højland Jakobsen er blevet
kontaktpædagog for 0. B - i stedet for Vivi.
Sigrid Madsen er blevet sat op fra 22 timer til 30 timer i skoleåret 2013/2014 p.g.a en
støtteopgave - på et enkelt barn.
Vores nye pædagogstuderende Maria Dolores Pejstrup er primært tilknyttet de store
børn på Valhal. Jens Borup Jakobsen er hendes vejleder.
Vi har også fået en PAU-studerende (Pædagogisk Assistent Uddannelse)
Birgitte Frølund Larsen, som skal være her i et halvt år. Ulla Krabbe er hendes vejleder.
Vores økonomi ser fornuftig ud her ved det nye skoleårs start. Vores regnskabsår går
fra 01. januar til 31. december.
Vi har været meget opmærksomme på de besparelser, der har været på vores budget,
samt den indflydelse børnetallet også har i forhold til vores konti vedrørende
pædagogiske materialer - og pædagogiske aktiviteter. Der skal jo også være penge
på budgettet til de indkøb, som vi altid skal fortage i forbindelse med vinterhalvåret.
Dette gælder ikke mindst i forhold til børnenes fremstilling af julegaver, samt forskellige
juleaktiviteter - og julearrangementer i december måned.
Men økonomien ser fornuftig både i forhold til personale, aktiviteter og øvrige udgifter.

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

b.

Fra afdelingerne
Gitte indledte med at fortælle om, at alle de nye børn har fået en god start i SFO’en.
Det gælder såvel i forhold til gå/cykelturen mellem Skolen og SFO’en, som trygheden
ved at være i de nye rammer på Asgård og fortroligheden til de mange nye voksne.
Her i uge 35 og 36 bliver børnene introduceret i vores spændende værksteder.
Alle de nye 3. klasser har også fået en rigtig god start på ”livet i Valhal”.
Herefter fortalte Henrik lidt om efterårets og vinterens aktiviteter og arrangementer.
Den 06. og den 13. september 2013 er der Bedsteforældredage i SFO’en, hvilket også
er et kendt arrangement - og en rigtig god tradition, som både børn og bedsteforældre
nyder meget. Sidste år besøgte godt 200 bedsteforældre SFO’en - på de to dage.
Vi tilstræber, at holde en idrætsdag i løbet af september måned og i oktober måned
starter vi igen op med basketball. Der kommer også snart et program for Filmklubben.
Der vil blive tilbudt ”lidt” svømning efter nytår, men også her har vi ”sparret lidt”.

c.

Fra skolebestyrelsen
Der var afbud fra Dorete Kallesøe, så der var ingen informationer fra Skolebestyrelsen.

4.

Forældremødet torsdag den 03. oktober 2013 (Flemming)
Vi fik aftalt, hvordan forældremødet skal forløbe, samt hvad emnet skal være, som vi
ønsker at drøfte med de fremmødte forældre. Vi håber på et stort fremmøde.
Aftenens program vil snart være synligt som opslag i SFO’en og på vores hjemmeside.
Vi brugte en del tid på planlægning af forældremødet - og havde en god drøftelse
omkring indholdet.

5.

En Ny Skolereform (Flemming)
Dette punkt kommer på endnu en gang, da det er et aktuelt emne frem til næste skoleår,
hvor reformen træder i kraft.
Flemming orienterede om, hvilke ting der rørte sig lokalt - omkring den nye skolereform,
som træder i kraft ved starten af skoleåret 2014/2015.
Reformen var på dagsorden - som et TEMA på personalemødet, den efterfølgende dag.
Her var det vigtigt, at få et indtryk af, hvordan det enkelte personale forholder sig til den
viden, som han/hun har til reformen, samt hvordan vi kan finde et fælles fodslaw - i
forhold til, hvordan vi gerne ser pædagogen i den nye/en anderledes folkeskole.
Forældrerådet var også meget optaget af denne drøftelse, hvorfor det også vil være
helt naturligt, at dette kommer på dagsordenen - fremadrettet.

6.

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

Mødet sluttede kl. 21.40
Nørlem SFO "Asgård", den 27. august 2013.
Referent:
Flemming Laursen
SFO-leder

