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

Referat af forældrerådsmødet
tirsdag den 04. juni 2013, kl. 19.30 - 21.30
Afbud/fraværende: Dorete Kallesøe, Iben Nørby Pedersen, Maja Flarup
Suppleanter: Maja Flarup (1. suppleant)
Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde (den 09. april 2013)
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2.

Orientering:

a.

Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)
Flemming orienterede om bevægelser i forhold til personalegruppen.
Pædagog Tanja Manskow (tidligere pædagogstuderende i Asgård) var startet i
Job med løntilskud, men fik efter ca. 3 uger et fast arbejde - på Thyholm.
Pædagogstuderende Lone Marie Madsen afslutter sin praktik i Asgård pr.
31. juli 2013 - og pr. 01. august 2013 får vi en anden pædagogstuderende for
perioden frem til 31. januar 2014.
I perioden 14. august 2013 - 14. februar 2014 forventer vi at have en
PAU (Pædagogisk Assistent Uddannelse) studerende i praktik.
Pædagog Vivi Juhl har valgt at søge nye udfordringer, hvorfor hun fratræder sin stilling
i SFO Asgård pr. 31. juli 2013. Grundet en usikkerhed omring vores normering for
efteråret/kommende skoleår ansættes der ikke en anden pædagog i hendes stilling.
I forbindelse med Vivis ophør, bliver Pædagog Gitte Højland Jakobsen kontaktpædagog
for den kommende 0.B, samtidig med at hun vil være kontaktpædagog for eventuelt
kommende 4. klasser på Valhal. Pædagog Jens Borup Jakobsen bliver kontaktpædagog
for begge de kommende 3. klasser på Valhal.
Da Vivi samtidig var Tillidsrepræsentant for personalet i Asgård, skal der også vælges
en ny TR, samt en ny suppleant for denne.
Flemming orienterede herefter kort omkring SFO’ens økonomi, hvor der som nævnt er
usikkerhed i forhold til vores normering - efter sommerferien, hvorfor vi ikke på
nuværende tidspunkt kan ansætte en anden pædagog i Vivis stilling.
Vi har i foråret været meget opmærksomme på vores budget i forhold til vores indkøb og
Aktiviteter, samt at vi har lavet en prioritering af vores aktiviteter ”ud af huset” i forhold
til dette budgetår, samt skoleåret 2013/2014 - generelt.
Med denne opmærksomhed på vores budgetter, må vi også sige, at der er en fornuftig
balance i vores økonomi - her ved dette skoleårs afslutning, hvor vi samtidig er halvvejs
igennem dette budgetår.

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

b.

Fra afdelingerne
Gitte orienterede først om aktiviteterne i Valhal, hvor hun fremhævede den kommende
Koloni til ”Brødtrang” i weekenden fra fredag den 14. til søndag den 16. juni 2013,
som havde en meget stor tilslutning fra børnenes side, samt
opbakning fra forældrenes side - trods Hytteturen med Skolen i dagene op til kolonien.
Herefter fortalte hun lidt om et ”Filmprojekt” som den studerende (Lone) havde haft med
nogle af børnene fra Valhal. Projektet var en succes blandt børnene, som havde opnået
et rigtig flot resultat, som de havde fremvist for alle de andre børn i SFO’en.
Så fortalte hun også om de kommende 0. klassers overgang fra børnehave til skole og
SFO, hvor en række besøgsdage allerede var ”i fuld gang”.
Herefter fortalte Henrik om de ude aktiviteter som dels var igangsat og dels var planlagt
for sommerhalvåret. Der var fokus på såvel aktiviteter indenfor vores egen matrikel, som
udenfor denne, samt på dagligdagsaktiviteter og ture/udflugter.
Han fortalte endvidere, at vi er i gang med at planlægge årets Sommerfest, som også
var et punkt på mødets dagsorden.
Så fortalte han om overgangen fra 0. klasse til 1. klasse, som betyder, at der nu bliver
et samarbejde mellem én/den samme lærer og kontaktpædagogen i Asgård - gennem
de næste to skoleår (1. og 2. klasse), hvorefter børnene får ny kontaktpædagog i
SFO’en, når de fra 3. klasse skal op i Valhal.
Afslutningsvis fortalte Henrik om vores planlægning af sommerferiens uge 27, 31 og 32,
hvor vi holder åbent i SFO Asgård. Dette gav SFO-lederen anledning til at sige, at rigtig
mange forældre er for dårlige til at aflevere deres tilmeldinger til den fastsatte deadline,
hvilket vanskeliggjorde planlægningen af ferien for ledelsen, hvilket ikke mindst gælder
for planlægningen af personalenormeringen og personalets ferie.
I ugerne 28, 29 og 30 bliver de børn, som har behov herfor, passet i Klinkby SFO, hvor
der følger enkelte personaler med fra Asgård.

c.

Fra skolebestyrelsen (Udgår, da der er afbud fra Dorete Kallesøe)
Ingen orientering.

4.

Sommerfesten 2013 - den 21. juni 2013 (Flemming)
Flemming fortalte om planlægningen af årets ”Sommerfest i Asgård” den 21. juni 2013,
som vi for første gang skal afvikle uden Nørlem Børnehave.
Konceptet er det samme som sidste år med Grillmad, enkelte aktiviteter og afslutning
med ”Kæmpe Kagebord” til den medbragte kaffe.
Man kan se programmet for Sommerfesten på vores hjemmeside - frem til den 21. juni.
På programmet er fremhævet, at der IKKE må medbringes alkohol, da vi naturligvis
Skal overholde Kommunens Sundheds Politik (herunder alkoholpolitik).
Vi håber på, at vi (som altid) vil have et stort fremmøde og en stor opbakning til denne
fantastiske sommerfest, hvor børn og voksne hygger sig sammen.

5.

En Ny Skolereform (Flemming)
Drøftelse af en Ny Skolereform - herunder pædagogens og SFO’ens ”rolle”.
Så kom der rigtig godt gang i diskussion og drøftelser - omkring de forskellige oplæg,
der har været i medierne vedrørende en kommende Ny Skolereform.
Det blev en rigtig god snak, som indeholdt holdninger og meninger, såvel i forhold til
et landsdækkende perspektiv (Folkeskolen generelt), som i forhold til et mere lokalt
perspektiv - med såvel Lemvig Kommune på programmet, som Lemtorpskolen konkret.

Men det var med et stort engagement fra alle de fremmødte til Forældrerådsmødet.
Diskussioner og drøftelser som var svære at få afsluttet - indenfor tidsrammen.

6.

Eventuelt
Punkter under eventuelt er ikke beslutningspunkter.
Der var intet under eventuelt.

Der er ikke kommet punkter ind fra de forældrevalgte i forældrerådet.

Mødet sluttede kl. 21.45.

Nørlem SFO "Asgård", den 04. juni 2013.

Referent:
Flemming Laursen
SFO-leder

