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

Referat af forældrerådsmødet
den 16. december 2014, kl. 19.30 - 21.30
Afbud/fraværende: Thekla K. Vinther
Suppleant:
Dagsorden:

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde (den 11. november 2014)
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2.

Orientering:

a.

Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)
Flemming kunne fortælle, at pædagog Lone Marie Madsen, som er ansat i en
midlertidig stilling, har pædagog Jens Borup Jakobsens timer på såvel SFO’en
som i Skolen i perioden 01. december 2014 - 31. marts 2015, hvor han er på
barselsorlov.
Bente Stensgaard Madsen har fået forlænget sin midlertidige ansættelse med en
måned, da den lønnede studerende først starter pr. 01. januar 2015.
Ellers er man blot meget opmærksom på børnetallet, som har direkte indflydelse på
personalenormeringen.
Om økonomien var der ikke så meget at fortælle. Budgettet er blevet reguleret
i forhold til et faldende børnetal, men ser fortsat fornuftigt ud.

b.

Fra afdelingerne
Der var ikke så meget nyt at fortælle, da det kun er en måned siden, vi havde
det sidste forældrerådsmøde. Men Ulla og Gitte kunne fortælle om travlhed med
julegavefremstilling, samt andre arrangementer som basketball og filmklub, som
hører til vinterhalvårets aktiviteter i SFO’en.

c.

Fra skolebestyrelsen
Jesper fortalte om Skolebestyrelsens arbejde med principper for Lemtorpskolen,
samt drøftelser om formen/strukturen på skolebestyrelsesmøderne.
Der skal endvidere arbejdes med visionerne for Lemtorpskolen.
Et arbejde som lærere og pædagoger naturligvis skal involveres i.

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

3.

Fælles Indskoling og SFO i Asgård fra 05. januar 2015 (Flemming)
Flemming kom med et kort oplæg omkring flytningen af Indskolingen til SFO Asgård,
hvorefter der var en drøftelse af vilkårene omkring flytningen, samt hvilke muligheder
det endvidere giver i forhold til samarbejdet mellem lærere og pædagoger - og mange
andre spændende udfordringer, som blandt andet ligger i den nye skolereform.
En spændende drøftelse med et stort engagement rundt om bordet.

4.

Pædagogens faglighed i fremtidens skole/SFO (Flemming)
Flemming fortalte lidt om pædagogernes forskellige roller/opgaver og udfordringer i en
noget anderledes hverdag, hvor Gitte og Ulla supplerede med deres erfaringer
- og oplevelser fra deres arbejdsdag.
Også dette gav anledning til en god drøftelse i forældrerådet.

5.

Eventuelt
Punkter under eventuelt er ikke beslutningspunkter.
Der var intet under eventuelt.

Mødet sluttede kl. 21.30.

Næste møde er: Tirsdag den 17. februar 2015, kl. 19.30 - 21.30.

Nørlem SFO "Asgård", den 16. december 2014.

Referent:
Flemming Laursen
SFO-leder

