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

Referat af forældrerådsmødet
den 23. august 2016, kl. 19.30 - 21.30
i SFO Asgård - Lemtorpskolen

Afbud/fraværende: Gitte Jakobsen
Suppleant:

Dagsorden:

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde (den 12. april 2016)
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2.

Orientering:

a.

Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)
Flemming orienterede om varsling af afskedigelse vedr. to ansatte i SFO Asgård.
Varslingerne skyldes færre arbejdsopgaver, samt en personalenormering
som overstiger det, vores børnetal er sat til.
Vi har fået en ny pædagogstuderende for perioden 01. juni - 30. november 2016.
Hun hedder Maibritt Nørgaard Kjælder.
Som nævnt ovenfor så skyldes varslingen af afskedigelser færre arbejdsopgaver,
samt en personalenormering som overstiger det, vores børnetal er sat til, hvilket
betyder indtægterne til personalelønninger er faldende fremadrettet.
Økonomien vedr. materialer og aktiviteter ser fornuftig ud for resten af
budgetåret (kalenderåret).

b.

Fra afdelingerne
Jens orienterede omkring aktiviteterne som har været på ”dagsordenen/dagsrytmen”
siden skoleårets start, hvor vi nu også kan bevæge os frit på ude arealerne.
Men vores hverdag har også været/er præget af sygdom, hvorfor vi også skal snakke
om den fremadrettede struktur - og de aktiviteter vi tilbyder børnene.
Men vi oplever en god trivsel blandt børnene i SFO’ens hverdag.

c.

Fra skolebestyrelsen
Jesper orienterede fra det sidste skolebestyrelsesmøde, hvor vi blandt andet bød
vores nye skoleleder Hanne Odgaard velkommen.
Der var blevet drøftet en forældrehenvendelse, der var kommet i starten af
sommerferien vedr. lærernormeringerne i Indskolingen.
Praktisk planlægning af et nyt ”skolebestyrelses år” havde også præget mødet.

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

3.

Koordinering mellem SFO og fritidsaktiviteter (opfølgning fra forrige møde) Tina
Tina orienterede om henvendelser til forskellige foreninger/aktiviteter:
Karate, gymnastik, musikskolen m.fl., men af forskellige årsager er det svært at få
etableret tilbud, som kan knyttes til SFO’ens hverdag.
Balletskolen har tilbudt at komme og lave et forløb over 8 gange med børnene, i
perioden mellem efterårsferien og juleferien 2016. Tina afventer at høre fra
Balletskolen igen.
Hun har også henvendt sig til Civil Hundefører Foreningen vedr. et kort forløb, hvor
børnene kan få nogle tips om, hvordan de skal forholde sig, når de møder en
fremmed hund. Tina arbejder videre med dette.
Der var også et forslag fremme om at lære førstehjælp på ”børneniveau”.

4.

Kost og Sundhed (Gitte Jespersen)
Vi havde først en generel drøftelse om kost og sundhed, samt hvordan vi kan
samarbejde omkring emnet - skole, SFO, hjemmet og eventuelle andre.
Herefter havde vi en snak om ressourceforbruget i forhold til at sikre os, at alle
får spist deres madpakker (SFO mad), samt en drøftelse af, hvor meget såvel SFO
som skole kan blande sig i madkassernes indhold. Det var i drøftelserne meget tydeligt,
at holdningerne er meget forskellige, hvilket sikkert også er gældende, hvis vi ser på
hele gruppen af forældre i skole og SFO.
Der var også forskellige holdninger til den morgenmad samt anden mad og drikke,
vi serverer for børnene i SFO’en. En kritik som vi også vil se nærmere på i SFO regi.

5.

Dagsrytmen i SFO’en i skolens ferieperioder (Gitte Jespersen)
Der var en kritik af aktivitetsniveauet og bredden på tilbuddene i ferieperioderne.
Det bliver for kedeligt og unuanceret. En kritik som vi naturligvis tager til efterretning,
selvom vi ved at holdningerne er mere nuanceret, såvel i forhold til vores oplevelse
af børnenes trivsel i ferieperioderne, som i forhold til andre forældres opfattelse heraf.
Der blev på mødet foreslået: At man tematiserede nogle af ferieperioderne, at man
fastlåste mødetiderne lidt mere (med mulighed for flere fælles aktiviteter), at man var
mere tydelig omkring de enkelte aktiviteter og arrangementer i ferieperioderne, samt
at vi samler op på/er mere opmærksomme på børnenes fællesskaber i disse perioder.

6.

Forældremødet, torsdag den 15. september 2016 (Flemming)
Forslag om at temaet denne aften bliver, at den enkelte medarbejder præsenterer
sine primære arbejdsområder/aktiviteter - sine spidskompetencer.
Gitte Jespersen og Thekla Vinther er på valg, men ingen af dem ønsker genvalg.
De to suppleanter er på valg hvert år.
Det blev foreslået, at vi laver tilmelding i år.
Strukturen på mødet bliver som de foregående år, da det passer fint på den tid,
som er afsat til forældremødet.

7.

Morgenåbning (Flemming)
Flemming orienterede kort om problemstillingen vedr. børn som ikke er tilmeldt
en SFO ordning, men som møder ind i indskoling og SFO før skolestart kl. 07.50.
Der arbejdes med problemstillingen.

8.

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

Mødet sluttede kl. 21.30

Nye mødedatoer aftales, når det nye forældreråd er valgt - den 15. september 2016.

Nørlem SFO "Asgård", den 23. august 2016.

Referent:
Flemming Laursen
SFO-leder

