SFO Asgård - Lemtorpskolen
Nissumvej 10, 7620 Lemvig
Telefon: 96 63 18 18 - E-mail: noerlem.sfo@lemvig.dk

Referat af forældrerådsmødet
den 12. januar 2016, kl. 19.30 - 21.30
på Lemtorpskolen

Afbud/fraværende: Jens Borup Jakobsen
Suppleant:
Dagsorden:

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde (den 17. november 2015)
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2.

Orientering:

a.

Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)
Flemming orienterede om følgende: Souschef Jette Hansson er raskmeldt
pr 01. januar 2016, hvilket også betyder at pædagog Marianne Bylov Frandsen er
fratrådt sin konstituering som souschef og pædagog Lone Marie Madsen er fratrådt sit
vikariat for Jette. Pædagogstuderende Lisette L. Bjerg er i lønnet praktik i perioden
1.december 2015 - 31. maj 2016. Bente Stensgaard Madsen var ansat i tidsbegrænset
stilling på 15 timer i december 2015, men er nu fortsat vores faste tilkaldevikar.
Pedel Alf Bilstrup er fratrådt sin stilling pr. 01. januar 2016 i forbindelse med flytning af
SFO Asgård fra Nørlem Gamle Skole til Lemtorpskolen.
Der blev endvidere orienteret om, hvilke arbejdsområder normeringen dækkede.
Omkring økonomien kunne Flemming orientere om følgende: Der er et overskud fra 2015
som forventes overført til budget 2016, hvor der er nogle ønsker om lidt større indkøb
- i forbindelse med etableringen af SFO Asgård i nye rammer på Lemtorpskolen.
Overskuddet skal endvidere indgå i lønbudgettet for fagpersonale.
Der arbejdes med de konti, som dækker Bygninger, da Skole og SFO nu er samlet
på én matrikel.

b.

Fra afdelingerne
Pædagog Gitte Jakobsen orienterede om følgende:
Filmklubben kører fortsat med sin vintersæson. Børnene har lige været i BioHuset og det
fungerer rigtig godt - med såvel gåturen derned som selve forestillingen.

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

Basketball hver onsdag i Hallen på Skolen er også fortsat et tilbud til alle børnene i
SFO’en – og det er meget forskelligt, hvor mange der ønsker at deltage fra gang til gang.
Gitte fortalte endvidere om, hvordan vi bruger vores nye SFO på nuværende tidspunkt,
hvor vi fortsat mangler en del indretning i forhold til vores værksteder og Valhal.
Dette gav anledning til en drøftelse af færdiggørelsen af vores lokaler, hvor forældrerådet
byder ind med deres hjælp hertil. Vi er naturligvis taknemlige for viljen hertil, men vil tage
en drøftelse af færdiggørelsen - på det kommende personalemøde i SFO’en.

c.

Fra skolebestyrelsen
Jesper Buskov orienterede om følgende:
Forslaget om lukning af Lemtorpskolen og Christinelystskolen, samt oprettelsen af én
Lemvig Skole har fyldt en del på de sidste Skolebestyrelsesmøder, hvilket også
fik stor opmærksomhed fra Forældrerådets side.
Blandt de øvrige punkter fra Skolebestyrelsen kunne nævnes arbejdet med
Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen, som blev foretaget i efteråret/vinteren 2014.

3.

Skolestrukturen/Lemvig Skole (Gitte Jespersen)
Gitte Jespersen (formanden) gav udtryk for frustrationer omkring Lemvig Skole, hvor
hun undrer sig over skolebestyrelsens høringssvar, hvor hun savnede ord omkring
skolens værdier. Denne betragtning delte hun med de øvrige forældrevalgte.
Flemming forklarede, at høringssvaret fra Skolebestyrelsen var forældrerepræsenteret,
hvorefter han sammen med Jesper Buskov forklarede baggrunden for Skolebestyrelsens
høringssvar.
Dette gav anledning til en længere drøftelse af forskellige elementer i forslaget om én
By skole - på to matrikler, samt processen som var sat i gang.

4.

Fotografering og andet til hjemmesiden (Flemming)
Dette blev også udført på mødet, så vores Forældreråd, som blev valgt
den 01. oktober 2015, gerne snarest kan komme på vores hjemmeside.

5.

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

Mødet sluttede kl. 21.30.
Næste Forældrerådsmøde er, tirsdag den 01. marts 2016, kl. 19.30 - 21.30.

Nørlem SFO "Asgård", den 12. januar 2016.

Referent:
Flemming Laursen
SFO-leder

