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

Referat af forældrerådsmødet
den 02. juni 2015, kl. 19.30 - 21.30
Afbud/fraværende: Thekla Kynde Vinther og Jesper Buskov
Suppleant: Jeanette Clemmensen
Dagsorden:

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde (den 14. april 2015)
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2.

Orientering:

a.

Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)
Flemming kunne orientere om, at den pædagogstuderende André Støtzer havde afsluttet
sin praktikperiode pr 31. maj 2015, samt at den nye studerende, som skulle være startet
den 01. juni 2015, var sprunget fra uddannelsen, hvorfor vi først får en studerende til
december. Ellers er det fortsat de samme personaler, som er ansat i SFO’en.
Han orienterede endvidere om, hvordan man kunne opretholde denne normering
gennem forskellige opgaver, som var tildelt SFO’en.
Økonomien ser meget fornuftig ud, men vi er også opmærksomme på, hvordan vi
bruger vores ressourcer, samt at det er vanskeligt at vide, hvordan økonomien skal
gøres op - på grunde og bygninger m.v., når vi skal fraflytte stedet til efteråret.

b.

Fra afdelingerne
Gitte og Ulla fortalte om forskellige arrangementer med børnene på Valhal, samt
dagligdagen blandt de største børn i SFO’en. Der har blandt andet været to
besøgsdage på Valhal for 2. klasserne i SFO’en, der har været en tur til svømmehallen,
som var for både 2. og 3. klasserne og der har været en Hyggeaften for alle
Valhal børnene.
Der blev endvidere orienteret om hverdagen for hele huset, hvor planlægningen - af de
forskellige aktiviteter m.v., er noget vanskeliggjort af den kortere åbningstid.
Der blev også gjort opmærksom på, at maj måneds vejrudsigter havde bremset vores
ønsker for flere udendørs aktiviteter - på denne årstid.

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

c.

Fra skolebestyrelsen
I Jesper Buskovs fravær orienterede Flemming kort fra Skolebestyrelsen.

3.

Drøftelse af hvordan man tackler konflikter i drengegruppen (Gitte Jespersen)
Med udgangspunkt i konkrete situationer fra SFO’ens hverdag, fik vi en lang drøftelse
omkring børnenes trivsel i SFO’en, hvor der også blev en naturlig kobling til børnenes
trivsel i skolen.
Det blev en meget lang, men både god og konstruktiv drøftelse, hvor både holdninger
og retningslinjer kom på bordet. Der blev snakket opførsel og opdragelse - og der blev
naturligvis og snakket rigtig meget om forældrenes rolle i det hele
(det var jo et forældrerådsmøde).
Gitte, Ulla og Flemming kunne orientere om, hvordan SFO’en forholdt sig i forhold til
børnenes konflikter, som ofte var vanskeliggjort ved, at børnene gav hver deres version
af hændelsen, hvilket også var gældende når de eventuelt senere fortalte forældrene om
de ting der var sket.
Vi kunne også fortælle om vores opmærksomhed på en god tone og ordentlig opførsel
blandt børnene, samt at vi altid opfordrer børnene til at henvende sig til en voksen,
hvis de oplever, at en situation bliver ubehagelig for dem. En opfordring
som vi bad forældrerådet bakke op omkring også ved at viderebringe opfordringen til
de øvrige forældre i SFO’en.
Det samlede forældreråd var så optaget af snakken/drøftelserne, at vi ikke nåede
det sidste punkt på dagsordenen.

4.

Kommende/nye rammer for SFO’en (Flemming)
Forældrerådet nåede ikke dette punkt, hvorfor det er udsat til et senere tidspunkt.

5.

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

Mødet sluttede kl. 21.40.
Næste Forældrerådsmøde bliver tirsdag den 25. august 2015, kl. 19.30 - 21.30.

Nørlem SFO "Asgård", den 02. juni 2015.

Referent:
Flemming Laursen
SFO-leder

