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

Forældrerådsmøde
den 06. februar 2012, kl. 19.30 - 21.30
Afbud/fraværende:

Malene Guldberg Madsen og Jesper Buskov
Lisa Schriver deltog i mødet som suppleant

Dagsorden/Referat:

1.

Godkendelse af ny mødeleder.
SFO-leder Flemming Laursen foreslår at formanden for Forældrerådet
(Niels Nyengaard) fremover er ordstyrer ved forældrerådsmøderne.
Flemming argumenterer for forslaget inden beslutningen tages
Alle bakkede op omkring forslaget, så formanden for forældrerådet er fremover ordstyrer
ved forældrerådsmøderne.

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde (den 14. november 2011)
Referatet blev godkendt og underskrevet.

3.

Orientering:

a.

Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)
Herunder forventninger til afslutning af budgettet for 2011.
Flemming orienterede om et forventet overskud på 76.000 kr. for budgetåret 2011,
samt at budget 2012 - med få korrugeringer, gerne skulle godkendes i
Skolebestyrelsen tirsdag den 07. februar 2012.
Flemming gav endvidere udtryk for bekymring omkring for mange udmeldelser i
perioden fra nytår til d.d., da der jo er et tæt sammenhæng mellem børnetallet og
personalenormeringen. Meget stor enighed om i forældrerådet, at der sikkert - for flere
af udmeldelsernes vedkommende kunne være et sammenhæng med landets
økonomiske situation, samt de stigende SFO takster og besparelserne på området.
Flemming orienterede endvidere om, at de to studerende - Anne og Nicolai, havde
afsluttet deres praktik pr. 31. januar 2012, samt to nye studerende havde startet deres
lønnede praktik pr. 01. februar 2012.
Gitte Stentoft Schou hos Ulla Krabbe og Sanne Særkjær Nielsen hos
Gitte Højland Jakobsen (Valhal).

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

Flemming kunne også fortælle, at Maiken Koue - som er ansat som køkken/café
assistent i Job med løntilskud, bliver afløst af Tove Lilleøre efter vinterferien.

b.

Fra afdelingerne
Henrik orienterede om Kniv projektet i træ værkstedet, som er et meget populært
tilbud til de største børn i SFO’en, hvor forældrene naturligvis har givet deres
tilladelse til deres barns deltagelse i projektet.
Han orienterede herefter om Fastelavnsfesten - mandag den 20. februar 2012.
Afslutningsvis fortalte han, at han skal på Praktikvejlederkursus i ugerne 10 - 17.
Herefter orienterede Gitte om opstarten på årets musical, som traditionen tro har
Jens og Dorte som instruktører. Øve dagene bliver på mandage, som passes ind med
de sidste svømmedage i denne vintersæson.
Hun fortalte endvidere om vores projekt ”Skrot er godt” i Kammergalleriet - i uge 6.
Omkring Valhal blev der fortalt om markering af fødselsdage, samt deres
”Mini koloni” i weekenden fra fredag den 01. til søndag den 03. juni 2012.
Der er rigtig mange børn fra Valhal, som deltager i Kniv projektet.
Vi kan endvidere henvise til vores hjemmeside omkring flere af ovennævnte punkter
fra afdelingerne.
Flemming orienterede kort om den nye daglige struktur i SFO Asgård, som vil være
gældende pr. 01. marts 2012. Der vil komme et nyhedsbrev ud omkring dette - lige
efter vinterferien.

c.

Fra skolebestyrelsen
Jørgen Guldberg orienterede om Skolebestyrelsens aktuelle aktiviteter (program).
Der har været henvendelse fra erhvervslivet i Lemvig, som viser interesse for det
projekt som hedder ”Protmel” på Lemtorpskolen.
Skolens hjemmeside er ved at ”få nyt ansigt” og blive revideret af afdelingsleder
Niels Kolstrup.
Skolebestyrelsen drøfter skolens trafikpolitik.
Tilskuddet til ”Den digitale skole” er stoppet, hvorfor projektet er stoppet.
Der er tilknyttet en læseekspert til skolen, hvilket er til stor inspiration for lærerne.
Skolebestyrelsen arbejder endvidere med skolens principper.

4.

Orientering om tre senarier for 0 - 6 års institution i By Øst (Flemming)
Flemming orienterede om tre senarier - for en 0 - 6 års institution i Øst byen, som er ved
at blive undersøgt i forhold til praktiske forhold og økonomi.
Forældrerådet gav i den forbindelse udtryk for bekymring omkring SFO Asgårds fremtid,
men fra Kommunens side har det været vigtigt at sige, at der ikke er afgjort noget på
nuværende tidspunkt, hvorfor forældrerådet også vil være afventende.
Men der var ingen tvivl om forældrerådets opmærksomhed på de tre senarier.

5.

Pædagogiske emne til drøftelse i Forældrerådet:
Børnenes tidsforbrug på elektroniske/skærmspil i SFO’en.
Forældrerådet var fra personalets side blevet bedt om at drøfte, samt tilkendegive en
holdning til børnenes brug (tidsforbrug) af ”skærm tid” i SFO’ens hverdag.
Her tænkes der på brugen af Playstation, NINTENDO DS og andre personlige
”Spillemaskiner”, samt bugen af Net-Caféen og brugen af Wii - på Valhal.
Flemming orienterede endvidere om, at børnene på Valhal skal tilbydes en
vejledning/undervisning i mere kreative projekter, som eksempelvis billedbehandling,
på computerne i Net-Caféen.
Der var meget stor enighed i forældrerådet om, at med de mange andre tilbud vi har
til børnene i SFO’en, som omhandler såvel kreative aktiviteter som bevægelsesaktiviteter, så er det kun godt med den tid der blev brugt ved skærmene.
Alle i forældrerådet mente, at der både er noget lærerigt og noget socialt i den tid
børnene har sammen - ved de forskellige skærme.

6.

Eventuelt
Punkter under eventuelt er ikke beslutningspunkter.
Flemming orienterede kort om det løbende samarbejde, som der er med
Lemvig Ungdomsgård - med henblik på et sammenhængende fritidstilbud til
alle skolebørn i Øst byen.
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