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

Referat af Forældrerådsmødet
den 25. august 2015, kl. 19.30 - 21.30
Afbud/fraværende:
Suppleant:
Dagsorden:

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde (den 02. juni 2015)
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2.

Orientering:

a.

Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)
Flemming orienterede om den aktuelle personalesituation.
Vi har p.t. ingen pædagogstuderende, men har denne gang valgt at spare ressourcen,
da vores normering allerede matcher børnetallet.
Sigrid Madsen er gået ned i tid, hvorfor Helle Hansen også er blevet en del af teamet
omkring vores specialopgave vedrørende hjemmeundervisning af handicappet barn.
Jens Borup Jakobsen er fortsat delvis sygemeldt, men har sine timer i SFO-regi.
Vi har en ung mand (Jimmi) i arbejdsprøvning. Alle er glade for hans indsats i SFO’en
- ikke mindst børnene.

b.

Fra afdelingerne
Da tiden siden sidste møde har været præget af afslutning på sidste skoleår,
sommerferien og opstart af dette skoleår, var der ikke så meget at berette fra
afdelingerne.
Gitte og Ulla kunne dog fortælle, at selvom vores hverdag er præget af en kortere
SFO-dag, hvor mange pædagogerne kommer direkte fra arbejdet i skolen - og derfor
ikke har den samme tid til koordinering, så trives børnene i SFO’en, hvor de finder
tryghed i de nære og kendte voksne (personalet).
Børnenes behov for planlagt beskæftigelse er også anderledes, nu hvor de har en lang
Skoledag - og derfor er mere trætte. De nyder det sociale samvær med kammeraterne.
Vi drøftede endvidere hverdagen på Valhal, samt fremtidige aktiviteter.

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

c.

Fra skolebestyrelsen
Jesper orienterede fra Skolebestyrelsen, hvor man på det sidste møde havde snakket
om Skolestart, Ny ledelsesstruktur, Ansættelse af ny sekretær, Trafikken omkring
skolen (politiets hastighedsmålinger), Skolestruktur, Nye opgaver for forældrerådene
på skolen og Trivselsundersøgelse blandt eleverne.
Flere af punkterne gav anledning til korte drøftelser i forældrerådet.

3.

Forældremødet, torsdag den 01. oktober 2015 (Flemming)
Vi snakkede om og planlagde det kommende Forældremøde, som afholdes torsdag
den 01. oktober 2015, kl. 19.00 - 21.00. Vi fik programmet på plads.
Eivind Triel og Jesper Buskov er på valg og modtager ikke genvalg. Endvidere er de
to suppleanter på valg (hvert år).
Vi blev enige om at aftenens tema skulle være:
SFO’ens fremtid i nye omgivelser på Lemtorpskolen.

4.

Status vedrørende renovering af Blok CE på Lemtorpskolen (Flemming)
Flemming orienterede om, hvor langt man er med byggeriet, samt at man nu er
stillet i udsigt, at flytte Indskolingen og SFO’en ind i de nye rammer på skolen omkring
den 01. december 2015.
Dette punkt gav anledning til ”en god drøftelse”, hvilket kendetegner forældremøderne.

5.

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

Mødet sluttede kl 21.30.
Næste møde aftales når det nye Forældreråd er valgt, den 01. oktober 2015.

Nørlem SFO "Asgård", den 25. august 2015.

Referent:
Flemming Laursen
SFO-leder

