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

Referat af forældrerådsmødet
den 21. januar 2014, kl. 19.30 - 21.30

Afbud/fraværende: Henriette Holm Jakobsen, Dorete Kallesøe (skolebestyrelsen)
Suppleant: Thekla Kynde Vinther
Dagsorden:

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde (den 12. november 2013)
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2.

Orientering:

a.

Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)
Flemming orienterede først om personalesituationen, hvor han kunne fortælle, at
den pædagogstuderende havde afsluttet sit forløb, samt at der kommer en ny
studerende den 01. februar 2014.
Den PAU-studerende afslutter sin praktik i april måned.
Da vi p.t. har en personalenormering, der ligger lidt under den normering, som det
nuværende børnetal tillader, bruger vi lidt flere vikartimer end tidligere, som
udføres af en tidligere ansat.
I forbindelse med at (først) pædagog Henrik Breinholt og (siden) pædagog Gitte
Højland Jakobsen i perioden 27. januar til 02. maj 2014 skal tage en Diplomuddannelse i
Social Inklusion (som et rotationsprojekt), kommer pædagog Vivi Juhl (som var ansat
i SFO Asgård frem til 31. juli 2013) ind og vikarierer for de to pædagoger.
Herefter orienterede Flemming om regnskab og budget.
Han kunne fortælle, at SFO’en går ud af 2013 med et lille overskud, som blandt andet
anvendes i forbindelse med lønninger af personalet ved et forventet fald i børnetallet
i løbet af foråret (frem til sommerferien). Herefter skal personalenormeringen også ses
i forhold til en kortere åbningstid på grund af Den Nye Skolereform, samt pædagogernes
deltagelse i Skolen i forbindelse med reformen.
Overskuddet i 2013 er fremkommet på fornuftig vis.

b.

Fra afdelingerne
Henrik orienterede først om Knivprojektet for børnene på Valhal (3. og 4. klasserne),
som er et af de meget populære projekter blandt børnene.

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

Herefter orienterede Gitte først om planlægningen af den kommende Fastelavnsfest
i SFO Asgård - og efterfølgende om strukturen på SFO’ens Svømmetilbud til børnene
i januar og februar måned 2014. Læs mere om Svømning på vores hjemmeside.
c.

Fra skolebestyrelsen
Punktet udgik, da skolebestyrelsens repræsentant i forældrerådet havde meldt afbud.

3.

Hvordan bliver strukturen i SFO Asgård når Den Nye Skolereform starter op? (Flemming)
Der var en rigtig god debat omkring ønsker og holdninger til strukturen i SFO’en, når
Den Nye Skolereform træder i kraft til august.
Der blev snakket om den kortere åbningstid og hvilken indflydelse det eventuelt kunne
have på børnetallet og hvilke argumenter der kunne være for eventuelle udmeldelser.
Indholdet af fritidstilbuddet var der også mange forskellige bud på. Herunder værksteder,
projekter og aktiviteter generelt, men også traditioner og arrangementer blev nævnt.
Enighed om at personalets engagement fortsat var af stor betydning for barnets dag
i SFO’en, samt den tryghed det giver for både børn og forældre, at der er nærværende
voksne omkring børnene. Det sociale samvær med kammeraterne blev også vægtet højt.
Forståelse for at personale og ledelse først kan være mere konkrete omkring det
kommende/ændrede SFO-tilbud, når vi kender mere til eksempelvis normering og den
nye skolestruktur. Punktet vil naturligvis komme op igen på et senere tidspunkt.

4.

Dagsordenspunkter fra de forældrevalgte i Forældreråder? (Flemming)
Flemming gjorde Forældrerådet opmærksom på, at de var meget velkomne til at
komme med punkter til dagsordenen.
Der var en kort drøftelse af, hvordan dagsordenen kunne se ud fremadrettet.

5.

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

Mødet sluttede kl. 21.30.
Næste møde er tirsdag den 25. marts 2014.

Nørlem SFO "Asgård", den 21. januar 2014.

Referent:
Flemming Laursen
SFO-leder

