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

Referat af forældrerådsmødet
den 03. juni 2014, kl. 19.30 - 21.30
Afbud/fraværende: Iben Nørby Pedersen, Dorete Kallesøe (Skolebestyrelsen)
Suppleant: Maja Flarup
Dagsorden:

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde (den 25. marts 2014)
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2.

Orientering:

a.

Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)
Flemming kunne fortælle, at som situationen ser ud pr. 01. august 2014 - på nuværende
tidspunkt, så er der arbejde til alle ansatte i SFO’en. Her er der naturligvis taget højde
for de tildelte ressourcer i skolen/undervisningen, særlige opgaver omkring enkelte børn
og det børnetal vi kender i dag (for 01. august 2014).
Han måtte også erkende, at der var store frustrationer blandt personalet, da de enkelte
personalers konkrete opgaver ikke var kendte endnu, hvilket skyldtes ”forsinkelser” i
hele planlægningsprocessen fra såvel Kommunal som lokal side.
Vi skal forvente at få studerende igen - fra december 2014. Dette skal der naturligvis
også tages hensyn til i ressourcer og normering.
Ulla og Henrik har ”byttet plads” i Skolebestyrelsen og Forældrerådet, så Ulla fra det
kommende skoleår repræsentere SFO’ens personale i Forældrerådet og Henrik
repræsenterer personalet i Skolebestyrelsen.
Herefter kunne Flemming fortælle, at økonomien ser fornuftig ud, hvilket ikke mindst
skyldes personalets opmærksomhed på, hvad der indkøbes til SFO’en.
Den største ”bekymring” omkring økonomien vil fortsat være børnetallet i SFO’en, da
dette har direkte indflydelse på vores normering. Så vi håber, at rigtig mange børn og
forældre fortsat vil gøre brug af vores tilbud i SFO Asgård.

b.

Fra afdelingerne
Gitte og Henrik orienterede om følgende:
- Nye børn på Valhal (opstarten for 2. klasserne pr. 02. juni 2014).
- Klargøring af udendørs aktiviteterne og faciliteterne.
- Sommerfesten 2014.
- Skaterbanen ved havnen (udflugter til denne).
- Rundvisning af nye børn (kommende 0. klasser) og deres forældre - i SFO Asgård.

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

c.

Fra skolebestyrelsen
Punktet udgik, da repræsentanten Skolebestyrelsen ikke var til stede.
Der ønskes fra Forældrerådets side et bedre fremmøde fra Skolebestyrelsens side,
hvilket bedes fremlagt for den nye Skolebestyrelse (fra skoleåret 2014/2015)

3.

SFO Asgård den 01. august 2014 - når Den Nye Skolereform starter op (Flemming)
Endnu en gang havde vi en god drøftelse og en livlig diskussion omkring den nye
skolereform, som er gældende fra det kommende skoleår.
Mange forskellige emner blev rundet, som blandt andet videreførelse af nuværende
gøremål og traditioner i SFO-regi. Konsekvenserne af en længere skoledag - og
en heraf følgende kortere SFO dag.
Endvidere en snak om ansvar for implementeringen af skolereformen - og ikke mindst
hele planlægningsforløbet omkring denne, hvor både embedsfolk og politikere fik nogle
ord med på vejen.
Dette gav også anledning til en snak om samarbejder mellem skole/SFO og hjemmene.
Et meget engageret forældreråd som nok en gang blev afbrudt af klokken (tiden)

4.

Det årlige Forældremøde i SFO Asgård - indhold m.v. (Flemming)
Der var enighed om, at vi gik i ”tænkeboks” - vedrørende det kommende Forældremøde i
efteråret 2014, indtil forældrerådet mødes, tirsdag den 26. august 2014.
På dette tidspunkt kan vi bedre forholde til fremtidige forældrerådsmøder
- i en ny skolereform.

5.

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

Næste Forældrerådsmøde er tirsdag den 26. august 2014, kl. 19.30 - 21.30.

Nørlem SFO "Asgård", den 03. juni 2014.

Referent:
Flemming Laursen
SFO-leder

