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

Referat af forældrerådsmødet
den 26. august 2014, kl. 19.30 - 21.30
Afbud/fraværende: Eivind Triel (formand), Dorete Kallesøe (skolebestyrelsen)
Suppleant: Thekla K. Vinther
Dagsorden:

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde (den 03. juni 2014)
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2.

Orientering:

a.

Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)
Flemming orienterede om børnetallet, som altid er afgørende for personalenormeringen
i SFO’en. Vi havde 136 børn fra skoleårets start/01. august 2014. Der har dog været
nogle udmeldelser - i løbet af den første måned og fremadrettet, hvorfor vi også er
forsigtige med personalenormeringen.
Lone Marie Madsen og Bente Stensgaard Madsen er blevet ansat i midlertidige stillinger.
De seks pædagoger i SFO’en er også blevet ansat som skolepædagoger (af skolen), så
De har ca. halvdelen af deres ansættelse i SFO’en og halvdelen i skolen.
SFO’ens økonomi ser fornuftig ud - ved starten af det nye skoleår, hvor der er 5 måneder
tilbage af dette Budgetår. Men også her er vi spændt afventende på, hvad fremtiden
byder os.
Afslutningsvis fortalte Flemming om, at hans hverdag også så noget anderledes ud, da
han nu brugte mange af hans timer ned på skolen, hvor han var blevet leder for
Indskolingen.

b.

Fra afdelingerne
Gitte og Henrik fortalte lidt om reformens indflydelse på SFO’ens hverdag, samt lidt om
de tilbud vi gerne ville give børnene fremadrettet, herunder blandt andet Filmklub m.m..
Deres orientering blev endvidere en del af drøftelserne under punkt 3:
Den Nye Skolereform.

c.

Fra skolebestyrelsen
Jesper Buskov er den nye repræsentant fra Skolebestyrelsen.
Jesper refererede fra skolebestyrelsesmødet den 25. august 2014, hvor
Konstitueringen af den nye skolebestyrelse, samt skolebestyrelsens og skolens arbejde
med Trivsel var hovedoverskrifterne.

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

3.

Den Nye Skolereform er startet op (Flemming)
Dette blev en drøftelse af den oplevelse (status), de enkelte medlemmer af forældrerådet
havde omkring opstarten af den nye skolereform.
Bekymringer, forundringer og meget andet.
Såvel i forhold til egen skole og SFO, som i forhold til Kommunale og Landspolitiske
Holdning. Men som altid en rigtig god drøftelse fra et meget engageret forældreråd.

4.

Det årlige Forældremøde i SFO Asgård - indhold m.v. (Flemming)
Ud over de obligatoriske punkter for mødet - Formandens beretning og
Valg til forældrerådet, var der enighed om, at der var to temaer, som skulle på dette års
Forældremøde: Skolereformens konsekvenser for SFO-tilbuddet og
Flytning af SFO’en til Lemtorpskolens matrikel.

5.

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

Nørlem SFO "Asgård", den 26. august 2014.

Referent:
Flemming Laursen
SFO-leder

