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

Referat af Forældrerådsmødet
den 07. juni 2011, kl. 19.30 - 21.30

Afbud/fraværende: Malene Guldberg Madsen
Dagsorden:

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde (den 22. marts 2011)
Referatet blev godkendt og underskrevet

2.

Orientering:

a.

Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)
Flemming orienterede om bevilling af et års orlov til Vivi Juhl, som ønsker at tage en
diplomuddannelse. Der var lavet stillingsopslag til orlovsstillingen, der efterfølgende
måtte trækkes tilbage p.g.a. ansættelsesstop vedr. pædagogstillinger, hvorfor
Bente Stensgaard Madsen fra Gudum USFO ansættes i stillingen.
Pædagogmedhjælperne Anna-Elisabeth Aagaard og Jacob Lindholm Bjerg
afslutter deres ansættelse pr. 31. juli 2011, da de begge skal videre med uddannelse
m.m. - og i stedet for ansættelse i disse stillinger (som skal reduceres med én stilling)
vil vi fremover have to lønnede studerende i Asgård, hvor vi nu kun har én.
Pædagogstuderende Line Hansen og PAU studerende Jan Olsen (ikke lønnet)
afslutter deres praktikker efter sommerferien. Job med løntilskud afsluttes for Emilie
Hammershøj den 15. juli 2011 og for Maiken Koue den 18. september 2011.
Med udgangspunkt i ovennævnte personalenormeringer forventes et overskud på
lønsummen til fast personale ved udgangen af budgetåret 2011, hvorfor der heri er taget
højde for eventuel længerevarende sygefravær.
Det samlede budget ser meget fornuftigt ud, her hvor vi nærmer os afslutningen af
1. halvår 2011.
Flemming orienterede endvidere om, at han arbejdede med Mål og Indhold for SFO’en,
Indsatsområdet (ude arealer og aktiviteter), Hjemmesiden, Samarbejdet med Skolen,
Rådet for Inklusion (hvorom der fremadrettet vil blive orienteret løbende), samt
daglige administrative opgaver.

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

b.

Fra afdelingerne
Henrik orienterede om tiltagene omkrig vores Indsatsområde ”Ude arealer og aktiviteter”
Der er indkøbt: Solsejl til en del af sandkassen samt Bifrost-haven. Hængekøjer til
Bifrost-haven, Bålpladsen på engen og arealet ved Gimle. Rutsje rør til bakken med den
nuværende rutsjebane. Et spil (en ny aktivitet) som hedder Fun Battle.
Der er blevet lavet en stor bålplads på engen, samt pilehytter på området ved Gimle.
Han fortalte herefter om programmet for Sommerfesten 2011, som vi holder sammen
med Nørlem Børnehave.
Der blev orienteret om de 18 børn fra Nørlem Børnehave, som er startet i SFO’en den
01. juni 2011, samt om samarbejdet med distriktets børnehaver omkring overgangen
fra børnehave til skole/SFO.
Børnene i de kommende 0. klasser er nu fordelt på grupperne for 0. - 2. Klasse, så de er
Begyndt at komme på besøg - sammen med deres forældre.
Afslutningsvis fortalte Henrik om vores Sommerudflugt i uge 26.
Herefter fortalte Gitte lidt om den koloni nogle af børnene fra Valhal havde været på
i weekenden fra fredag den 27. - søndag den 29. maj 2011, som havde været en god tur
på trods af et mindre godt vejr.
Hun fortalte endvidere om 2. klasserne (de kommende 3. klasser), som er startet i
Valhal den 01. juni 2011. En dato som mange af børnene havde ventet på længe.
Hun fortalte om sommerferietilmeldingerne, samt at Asgård har åbent i hele
sommerferien i år, for de tilmeldte børn Et par børn og et personale fra
Christinelystskolens SFO ”Fritidslyst”, skal også være i Asgård i uge 29 og 30.
Hun fortale også om de afsluttede klassekonferencer og skole/hjemsamtaler, som
pædagogerne fra Asgård havde deltaget i sammen med lærerne - på skolen.
Der var kommet mange positive tilkendegivelser fra forældrene vedrørende vores
deltagelse i disse møder.
Afslutningsvis fortalte Gitte om to nye pædagogstuderende (lønnede), som starter
henholdsvis i Valhal og på Ygdrasil - efter sommerferien.

c.

Fra skolebestyrelsen
Jørgen Guldberg orienterede om skolebestyrelsens arbejde med ”Visioner for
Lemtorpskolen og SFO Asgård, et arbejde som skal drøftes med personalet fra
Skole og SFO på et møde den 15. september 2011.
Skolebestyrelsen arbejder også med Trafikpolitik/En sikker skolevej for børnene på
Lemtorpskolen og SFO Asgård.
Der blev også orienteret om Skolebestyrelsens involvering i ansættelsen af en ny
Skoleleder på Lemtorpskolen, samt debatten der have været omkring
Overbygningsstrukturen.

3.

Evaluering af skoleåret/SFO året 2010/2011 (Flemming)
Forældrerådet var meget tilfreds med aktivitetsniveauet, arrangementerne og
udviklingen i SFO Asgård - gennem skole/SFO året 2010/2011, og alle fremhævede
personalets imødekommenhed overfor såvel børn som forældrene.

4.

Det kommende skole/SFO år - herunder Forældremødet (Flemming)
Med baggrund i ovennævnte evaluering af 2010/2011 var linjen ligesom lagt for det
kommende år (2011/2012).
På det kommende møde tirsdag den 30. august 2011, vil SFO’en komme med et
oplæg til Indsatsområdet for 2011/2012, som skal bidrage til at involvere
forældrerådet heri. Dette gælder ikke mindst i forhold til Forældremødet i Asgård,
tirsdag den 04. oktober 2011. Sæt allerede nu X i kalenderen.
Vi vil på mødet i august endvidere aftale datoer for Forældrerådsmøderne i 2011/2012,
så HUSK jeres kalender, samt at vi måske vil snakke lidt om, hvilke emner der skal
på møderne gennem året.

5.

Eventuelt
Med baggrund i en udmelding på skolen blev kommunikationen og samarbejdet
mellem skolen og SFO’en drøftet, samt vigtigheden af efterfølgende orientering til
relevante forældre. Det blev også til en drøftelse af, hvordan vi håndterer mobning.

Næste Forældrerådsmøde er tirsdag den 30. august 2011, kl. 19.30 - 21.30.
HUSK at sætte kryds i kalenderen - også ved tirsdag den 04. oktober 2011.

Nørlem SFO "Asgård", den 07. juni 2011.
Flemming Laursen
SFO-leder

