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

Referat af Forældrerådsmødet
den 11. december 2012, kl. 19.30 - 21.30

Afbud/fraværende: Skolebestyrelsen var ikke repræsenteret (efter aftale)
Dagsorden:

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde (den 05. november 2012)
Referatet blev godkendt og underskrevet

2.

Orientering:

a.

Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)
Flemming orienterede om personalesituationen, hvor vi p.t. har en kvinde i
Job med løntilskud, som varetager opgaver i køkkenet, andre praktiske opgaver og
enkelte opgaver sammen med børnene. Vi har fortsat en mand fra Burma inde i et
”sprogtrænings forløb” og en pædagogstuderende, som afslutter sin praktik pr.
31. januar 2013. Pr. 01. februar 2013 får vi en ny studerende i et halvt års praktik.
Pr. 01. december 2012 er vi i alt 16 personaler (voksne) tilknyttet SFO Asgård.
I forhold til budgettet for 2012 forventer vi at gå ud af året med et 0 på bundlinjen,
dog eventuelt med et meget lille overskud. Der er dog et lille underskud på lønkontoen,
da vi har prioriteret ansættelserne meget højt - ikke mindst på grund af et par større
pædagogiske udfordringer.

b.

Fra afdelingerne
Gitte fortalte lidt om afslutningen af efterårets arrangementer omkring Basketball og
Svømning, samt forventningerne til dette - i det nye budgetår.
Herefter fortalte hun lidt om aktiviteterne på Valhal.
Henrik fortalte efterfølgende om de forskellige arrangementer og gøremål i forbindelse
med julemåneden, som har præget Asgårds hverdag mere eller mindre, siden det
sidste forældrerådsmøde i november.
Forældrerådet gav sin opbakning til Gitte og Henriks informationer fra hverdagen.

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

c.

Fra skolebestyrelsen
Da Skolebestyrelsens repræsentant ikke deltog i møde, orienterede Flemming kort om
en arbejdsgruppe, som er nedsat af/i skolebestyrelsen med opgaven, at beskrive hvad
en SFO skal rumme (rammer og indhold), hvis den flyttes fra Asgård på Nørlem Gamle
Skole til Lemtorpskolens matrikel.
Flemming fortalte endvidere, at skolebestyrelsen ønsker en større indsigt i og forståelse
af rullende indskoling, aldersblandede grupper, tid til børn m.v., hvorfor der foreløbig har
været inviteret lærer og pædagoger fra Christinelystskolen og en skole i Holstebro, til
at fortælle om deres erfaringer i ovennævnte indskolingsstrukturer.

4.

Status og evaluering af arrangementer i SFO Asgård (Flemming)
På opfordring fra SFO-lederen blev holdninger til SFO Asgårds faste årlige
arrangementer (traditioner) drøftet i det nye forældreråd, som alle kunne tilslutte sig
disse - både i forhold til rammer og indhold.
Forældrerådet bad dog SFO’en være opmærksom på, at et indslag - gerne en
optræden, fra børnenes side ville være en god ide ved kommende sommerfester, når
der nu lå en beslutning om, at man kun vil lave en Musical om året, som skal ligge i
forbindelse med julefesten i Asgård.

5.

Revidering af SFO’en åbningstider (Flemming)
Flemming orienterede om en ny undersøgelse - vedrørende forældrenes behov i
forhold til åbningstidspunkter (åbne/lukke), som forældrene kan deltage i på - Asgårds
hjemmeside, såfremt de ønsker at have indflydelse på de fremadrettede
åbne og lukketider. Undersøgelsen afsluttes fredag den 04. januar 2013.
Baggrunden for undersøgelsen er enkelte forældres behov for pasning før kl. 06.30 om
morgenen, som pr. 01. januar 2012 var SFO’ens nye åbne tidspunkt.
SFO Asgård vil gerne servicere forældrene, så godt som muligt, men ved også, at det er
svært at tilgodese alle.
Forældrerådet bakker op omkring undersøgelsen - og baggrunden for denne.

6.

Eventuelt
Punkter under eventuelt er ikke beslutningspunkter.
En forælder havde et spørgsmål vedr. Tabulex og mobile enheder, som Henrik
efterfølgende ville tilstræbe at blive afklaret omkring.

Mødet sluttede kl. 21.30

Nørlem SFO "Asgård", den 11. december 2012.

Referent:
Flemming Laursen
SFO-leder

