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

Referat af forældrerådsmødet
den 11. juni 2012, kl. 19.30 - 21.30
Afbud/fraværende: Eivind Triel

(ingen af suppleanterne kunne være tilstede)

Dagsorden:

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde (den 26. marts 2012)
Referatet blev godkendt og underskrevet

2.

Orientering:

a.

Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)
Flemming fortalte, at pædagog Vivi Juhl vender tilbage fra orlov - den 01. august 2012,
hvilket betyder at pædagog Bente Stensgaard Madsens ansættelse ophører
den 31. juli 2012.
Pr. 01. august 2012 vil der være 1 personale mindre i den samlede personalegruppe, da
vi kun modtager 1 lønnet studerende pr. 01. august 2012 og fremover.
Britta Hersom har været i praktik som køkkenmedhjælp/piccoline og fortsætter i et
Job med løntilskud - fra mandag den 18. juni 2012 og et halv år frem.
Derudover er der opretter yderligere en stilling/plads i Job med løntilskud, der er
beskrevet som en pædagogmedhjælper. Anita Fiskbæk Nielsen starter en praktik i
denne stilling pr. 12. juni 2012.
Herefter orienterede Flemming kort om budgettet.
Der vil være en fin balance i budgettet, når vi starter det nye skoleår op - til august,
trods nogle udsving i lønbudgettet (hen over foråret 2012) p.g.a. børnetallet.
Et stigende børnetal ved skoleårets start, samt dette at vi er 1 personale mindre
pr. 01. august 2012, skulle give et fornuftigt budget for resten af budgetåret 2012, samt
et fornuftigt slutresultat for dette års budget.

b.

Fra afdelingerne
Henrik fortalte om opstarten med vores 10 junibørn (kommende 0. klasser) fra
Nørlem Børnehave. Helle og Henrik er de primære personaler omkring børnene, da de
skal være deres kontaktpædagoger i de første 3 skoleår (0. - 2. Klasse).
Alle 10 børn har haft en rigtig god start her i SFO Asgård.
Han fortalte endvidere, at både Helle og Henrik har besøgt alle de kommende
0. klassebørn - i deres børnehaver.

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

Alle de kommende børnehaveklassebørn har også besøgt SFO’en sammen med
deres pædagoger i børnehaven. Alle børnene er endvidere indbudt til at besøge SFO’en
sammen med deres forældre - inden de starter heroppe.
Henrik afsluttede med at fortælle, at han skal være praktikvejleder for den studerende
(Nicolaj), som skal være her i perioden 01. februar 2012 - 31. januar 2013.
Herefter fortalte Gitte om den koloni, som Valhal børnene havde været på, samt om
2. klassernes opstart i Valhal - den 06. juni 2012.
Så fortalte hun lidt omkring Sommerfesten den 22. juni 2012, hvor det ikke er
problemfrit at ”stable en musical på benene”, da mange børn udebliver, når der skal
øves på såvel de enkelte scener, som musikken.
Hun fortalte også, at der var arrangeret en fodbolddyst med Christinelyst SFO
fredag den 08. juni 2012, som dog blev aflyst/udsat - p.g.a. dårligt vejr.
Vi er meget opmærksomme på, at Ude aktiviteter er vores indsatsområde, hvorfor der
foregår alt fra idræt til nørklerier udenfor, hvilket børnene er ”helt med på”.

c.

Fra skolebestyrelsen
Jørgen Guldberg fortalte om skolebestyrelsens arbejder siden sidste
Forældrerådsmøde - i marts måned.
Blandt overskrifterne var:
Dialogmøde mellem Skolebestyrelserne i Kommunen og det politiske udvalg, som
foregik på Lemtorpskolen og handlede om Inklusion.
Senarierne omkring en 0 - 6 års institution i Øst byen, som også omhandlede en
flytning af SFO Asgård til Indskolingen på Lemtorpskolen, havde også fyldt en del på
skolebestyrelsesmøderne i foråret.
Skolebestyrelsens Årsberetning blev i år afviklet i SFO Asgård, hvor udnyttelsen af
mulighederne i Nørlem Gamle Skole (Matrikel med mange muligheder) var på
programmet - sammen med Inklusion.
Der arbejdes også videre med skolens principper.

3.

Arbejdsro i forhold til ”Udvikling af SFO’en” (Flemming)
Flemming kunne fortælle, at politikernes udmelding på, at SFO Asgård bliver liggende
på den nuværende placering (indtil videre), har givet lidt arbejdsro.
Hele debatten vedrørende placeringen af en 0 - 6 års institution i Øst byen, som også
indeholdt en flytning af SFO’en til Indskolingen på Lemtorpskolen, har fyldt meget hos
såvel ledelsen som det øvrige personale i Asgård.
Nu kan vi igen bruge hele vores energi på udviklingen af vores tilbud til børnene og
deres forældre, samt at tænke til at tænke nye muligheder ind i de unikke rammer,
som ”matriklen med mange muligheder” rummer.
Vi ved godt, at SFO Asgård vil komme til drøftelse igen blandt politikere og embedsmænd, men vi håber og tilstræber, at de på dette tidspunkt vil finde det endnu mere
oplagt, at udnytte de mange faciliteter og kvaliteter, der ligger i denne matrikel.
Forældrerådet var meget enige i denne tankegang.

4.

Hvem går ud af SFO’en og hvorfor? (Niels)
Formanden Niels Nyengaard fremlagde nogle bekymringer, som var fremsat fra flere
forældres side, omkring 3. og 4. klassernes udmeldinger af SFO tilbuddet i Asgård.
Det der sker, er at forældrene melder deres børn ud af SFO’en, fordi det enkelte barn
ikke har lyst til at gå i SFO’en mere.
Børnene begrunder ofte dette med, at den bedste ven eller flere af kammeraterne har
meldt sig ud/ikke kommer så meget i SFO’en. Et andet argument, som vi hører fra
børnene i 4. klasse - eller hen på foråret fra børnene i 3. klasse, er dette, at de gerne
vil på Ungdomsgården.
Stort set alle børn og forældre tilkendegiver, at det ikke tilbuddet i SFO Asgård, der er
noget galt med, men at årsagen til udmeldelserne skal findes andre steder.
Problemstillingen blev drøftet på forældrerådsmødet - og alle var enige om, at
fritidstilbuddet i Asgård er vigtig for børnenes udvikling. Det gælder ikke mindst den
sociale udvikling, som foregår gennem de mange fællesskaber og venskaber i SFO’en,
men også den kreative og motoriske udvikling tilgodeses gennem de mange forskellige
aktiviteter, som børnene tilbydes i SFO’en.
De nære voksne og de unikke rammer (fysiske udfordringer og oplevelser) spiller også
en væsentlig rolle i forhold til børnenes udvikling i Asgård. Det er endvidere meget
vigtigt at nævne det gode samarbejde mellem skolens lærere og SFO’ens personale.
Der var endvidere stor enighed om, at det er forældrenes ansvar, at børnene meldes ud,
samt at det er forældrenes ansvar, at være opmærksomme på, hvad det er, de vælger
fra på børnenes vegne, når de melder børnene ud.
Det er naturligvis SFO’ens ansvar, at der til stadighed er et attraktivt og tidssvarende
fritidstilbud til børnene, samt at børnene lærer at færdes i disse tilbud, samt at de
profiterer heraf.
Da SFO’ens personale gerne vil i dialog med forældrene - omkring ovennævnte
Problemstilling, er der indkaldt til et møde i SFO Asgård:
Mandag den 27. August 2012, kl. 19.00 - 21.00. HUSK at sætte kryds i kalenderen.
Her vil Forældrerådet også tilstræbe at deltage.

5.

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