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

Referat af forældrerådsmødet
den 26. februar 2013, kl. 19.30 - 21.30
som erstattede mødet den 05. februar 2013
Afbud/fraværende: Eivind Triel og Jesper Buskov, Maja Flarup (suppleant)
Tilstede: Henriette Holm Jakobsen, Iben Nørby Pedersen, Dorete Kallesøe,
Gitte Højland Jakobsen, Henrik Breinholt og Flemming Laursen
Suppleanter: Thekla K. Vinther
Dagsorden:

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde (den 11. december 2012)
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2.

Orientering:

a.

Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)
Flemming indledte med at informere om en del udmeldelser på såvel fuldtidspladser
som seniorpladser, samt flere bevægelser fra fuldtidspladser til seniorpladser, hvilket
i alle tilfælde har omgående konsekvens for vores ressourcetildeling, hvorfor det nu
også får konsekvenser for vores personalenormering.
Flemming kunne endvidere fortælle, at vi havde fået en ny lønnet pædagogstuderende
- for perioden 01. februar - 31. juli 2013, som hedder Lone Marie Madsen. Lone bor her
i Lemvig. Pædagog Jens Borup Jakobsen er praktikvejleder for Lone.
Det sidste vedr. personalet var, at Duh Lian (som var i en speciel ”sprog praktik”) havde
afsluttet sit praktikforløb i Vinterferien.
Vedr. SFO’ens økonomi og regnskab kunne Flemming fortælle, at når lønninger til
personalet er den største udgiftspost på budgettet, så har de mange udmeldelser
naturligvis indflydelse på det samlede budget, som også justeres på konti vedr.
Pædagogiske materialer og aktiviteter - i forhold til børnetallet.
Et nyt økonomisk styresystem i Kommunen betyder, at vi desværre ikke fremvise
(visualisere) vores regnskaber, da vi endnu ikke er godt nok ”inde i” systemet.
Men afslutningsvis måtte Flemming erkende, at ”den økonomiske krise” bliver taget
meget alvorlig i forhold til større indkøb, afvikling af arrangementer m.v., men det har
også hele tiden været vores mål at gå efter kvaliteten og ikke kvantiteten, når vi
vurderer, hvilke tilbud vi skal give børnene.

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

b.

Fra afdelingerne
Gitte fortalte først lidt om dagligdagen og konkrete arrangementer for børnene i Valhal
hvor en eftermiddag i Lemvig Billard Klub lige havde været programmet til stor glæde
for de børn som havde ønsket at deltage.
Der er endvidere arrangeret nogle ”ose ture” til Holstebro, som der tidligere har været
stor tilslutning til, samt at planlægningen af besøgsdagene på Lemvig Ungdomsgård
også er i fuld gang. Et andet årligt tilbud - til børnene i Valhal, som har en stor tilslutning,
er vores Knivprojekt, hvor børnene - med forældrenes skriftlige tilladelse, får lov til
at lave skæftet og skeden til deres egen kniv. Der vil eventuelt også, når foråret viser sig
blive arrangeret en tur til Golfklubben i Lemvig.
Herefter fortalte Henrik om afslutningen på vinterhalvårets faste arrangementer, som er
Svømning, Filmklub og Basketball (under ledelse af medlemmer fra Lemvig Basketball
Klub) - traditionelle arrangementer, som igen i denne sæson har været til stor glæde
for alle de deltagende børn.
Henrik fortalte endvidere, at vi nu ser frem mod forårets/sommerhalvårets aktiviteter i
SFO Asgård, hvor vores fokus naturligvis vil være på forskellige ude aktiviteter - og
kreativiteter. Men det er også en årstid, hvor ”vind og vejr” kan have indflydelse på
planlægningen, hvorfor ude aktiviteterne også vil blive tilpasset i forhold til ”Dagen i dag”
Afslutningsvis fortalte Henrik, at vi vil ”stramme op” omkring at få afholdt vores
børnemøder, hvilket vil være gældende for alle årgange.

c.

Fra skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen var for første gang og vil fremover være repræsenteret ved
Dorete Kallesøe, som er mor til Agnes og Frode i 2.A.
Dorete orienterede om Skolebestyrelsens arbejde med den stillede opgave fra
Direktør Ole Pedersen og Formanden for det politiske udvalg Ulla Raundals side,
vedr. en beskrivelse af en SFO (SFO’en) beliggende på Lemtorpskolens matrikel - i
forbindelse med indskolingen.
Dette gav anledning til en længere drøftelse af, hvor svært det er at forholde sig til at
skabe noget nyt, når man har noget, som man synes er unikt. Men det gav også
anledning til en drøftelse af den varslede (nye) skolereform, samt betydningen af og
forudsætningerne for - samarbejdet mellem lærere og pædagoger.
Herefter orienterede Dorete om Skolebestyrelsens bekymringer for en kommende
ressourcetildelingsmodel for skolerne i Lemvig Kommune, hvor de socioøkonomiske
forudsætninger i de enkelte skoledistrikter vil være en væsentlig faktor.
Dette kan få nogle uhensigtsmæssige konsekvenser for netop Lemtorpskolen.
Forældrerådet viste stor interesse og engagement i forhold til det fremlagte fra Skolebestyrelsen

4.

De nye åbningstider, samt Ferier og Lukkedage i 2013 (Flemming)
Flemming orienterede kort om skolebestyrelsens godkendelse af SFO’ens nye
åbningstider, som var gældende fra mandag den 18. februar 2013.
Han var endvidere overbevist om, at alle ville blive glade for de nye åbningstider,
som nu matchede andre institutioner i såvel skoledistriktet, som Lemvig By - generelt.

5.

Støjen og sproget blandt børnene (Flemming)
Er et tema som var på personalemødet i Asgård - onsdag den 20 februar2013.
Flemming fortalte, at man i personalegruppen - gennem længere tid havde konstateret,
at børnene ikke gik, men løb fra det ene lokale til det andet i SFO’en, hvilket virkede
meget voldsomt på mange af børnene - og også på de voksne, hvorfor vi ønskede at
gøre noget ved problemet.
Samtidig er børnene blevet mere støjende. I mange tilfælde snakker de ikke til
hinanden, de råber til hinanden, selvom de opholder sig i det samme lokale/ved det
samme bord - og ofte råber de også ”ad hinanden”.
Da flere af børnene samtidig har et ordforråd, som ikke hører hjemme hverken blandt
børn eller voksne, som de bruger såvel om og overfor kammeraterne (og til tider også
overfor de voksne), så er vi kommet dertil, at vi skal have justeret på atmosfæren på
forskellige områder i SFO’ens hverdag.
Vi har haft de første snakke med børnene - om vores opmærksomhed på ovennævnte
problemstillinger, og de er meget ”med på” at dette ikke er rart for nogen, samt at de
skal være med til at ændre på tingene.
Af helt konkrete tiltag kan nævnes, at hele vore Lektiecafé område er SFO’ens
”stille område” også efter kl. 14.00, hvor lektiecaféen ophører.
Vi har endvidere delt vores bekymringer - omkring ovennævnte, med deres lærere i
Indskolingen, som også gerne vil være med til at have dette som et
fælles Indsatsområde.
Forældrerådet var meget tilfredse med vores opmærksomhed på ovennævnte
problemstillinger - og ville også gerne selv være med til at bakke op om dette,
samt opfordre de øvrige forældre til at gøre det samme.

6.

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

Mødet sluttede kl. 21.30.

Nørlem SFO "Asgård", den 26. februar 2013.

Referent:
Flemming Laursen
SFO-leder

