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

Referat af forældrerådsmødet
den 17. februar 2015, kl. 19.30 - 21.30
Afbud/fraværende: Thekla Kynde Vinther
Suppleant: Pia Maarupgaard
Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde (den 16. december 2014)
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2.

Orientering:

a.

Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)
Flemming fortalte, at den lønnede studerende André Støtzer er startet i sin praktik
og skal være her frem til 31. maj 2015.
Pædagog Bente Stensgaard Madsen midlertidige ansættelse er ophørt efter Vinterferien.
Pædagog Lone Marie Madsens midlertidige ansættelse (vikariater) ophører den
31. marts 2015, hvor pædagog Jens Borup Jakobsen afslutter sin barselsorlov.
SFO personalets ansættelser er forsat fordelt på Skolen og SFO’en, samt en
Specialopgave i SFO-regi.
Flemming kunne endvidere fortælle, at økonomien/tildelingen var meget mindre ved
såvel personalelønninger som pædagogiske aktiviteter og materialer - i dette budgetår
end sidste år, hvilket naturligvis skyldtes et faldende børnetal.
På et spørgsmål vedr. personalenormeringen svarede Flemming, at varsling af
opsigelser ikke var på tale på nuværende tidspunkt, men at det faldende børnetal
ikke var ”holdbart” i længden.
Vedr. ledelsessituationen blev der orienteret om, at Jan Lilholt kommer tilbage som
Skoleleder den 01. april 2015.

b.

Fra afdelingerne
Gitte og Ulla fortalte om igangværende aktiviteter (årstidens aktiviteter), hvor de kunne
fremhæve Filmklub, Basketball og forskellige aktiviteter i dagligdagen.
Dette gav også anledning til en snak om den kortere SFO-dag, hvilke muligheder det
giver i forhold til valget af aktiviteter, hvor personaleressourcerne også spiller en
væsentlig rolle.
Der blev endvidere talt om, at vi ikke længere har den samme tid til planlægning og
forberedelse af aktiviteterne, hvilket godt kunne skabe frustrationer blandt personalet.
Endnu en gang gav det anledning til en snak om aktiviteternes betydning for såvel
børnenes som forældrenes tilvalg/fravalg af SFO’ens tilbud.

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

c.

Fra skolebestyrelsen
Jesper Buskov kunne orientere fra to Skolebestyrelsesmøder, der var blevet afholdt
Siden det sidste Forældrerådsmøde.
Der var blandt andet blevet talt om: Ressourcemodellen, Skole/hjemsamtaler,
Kommunikation, Elevplaner, Åbent Hus, Visioner for Lemtorpskolen.
(Der henvises til referaterne fra Skolebestyrelsesmøderne).

3.

Opstarten på fælles Indskoling og SFO i Asgård (Flemming)
Flemming orienterede om såvel forberedelserne til som opstarten af de fælles rammer
for Indskolingen og SFO’en i Asgård pr. 05. januar 2015.
Lærere og pædagoger trives i fællesskabet og samarbejdet, børnene klarer det fint,
skiftet fra Skole til SFO kl. 14.00 fungerer fint og der er generelt en god stemning og
atmosfære i den gamle Nørlem Skole.
Hver en tomme er udnyttet og vi er ”tætte” i samværet, hvilket blandt andet har en
konsekvens for lærerenes forberedelse om morgenen og efter kl. 14.00.
Der er indrettet 8 klasseværelser og 4 forberedelseslokaler til lærere og pædagoger,
vi har bevaret vores værkstedsfaciliteter og der er fortsat kontor og mødefaciliteter,
hvilket naturligvis også gav anledning til at fortælle, at vi har GIVET KØB på vores
”gamle SFO Asgårds” fantastiske rammer og faciliteter.
Men alt dette hører med til processen frem mod en ny Indskoling/SFO på Lemtorpskolen.

4.

Pædagogens rolle i fremtidens skole/SFO (Flemming)
Tiden var meget fremskredet, da vi nåede til dette punkt, men Flemming måtte
konstatere, at med et faldende børnetal, hvor bekymringen kunne rettes mod såvel
udmeldinger af børn på grund af en ny skolereform (længere skoledag/kortere SFO-dag),
som fremtidige børneprognoser for Lemvig Kommune, så er det vigtigt, at vi
fremadrettet har fokus på den pædagogiske faglighed i såvel skole som SFO.
Dette var der stor forståelse for omkring bordet, samt at det sikkert også vil give
anledning til drøftelser i såvel Forældrerådet som Skolebestyrelsen - fremadrettet.

5.

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

Mødet sluttede kl. 21.40.
Næste møde er: Tirsdag den 14. april 2015, kl. 19.30 - 21.30.

Nørlem SFO "Asgård", den 17. februar 2015.

Referent:
Flemming Laursen
SFO-leder

