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

Referat af forældrerådsmødet
den 26. marts 2012, kl. 19.30 - 21.30
Afbud/fraværende: Jørgen Guldberg (Lone Viberg Larsen deltager fra Skolebestyrelsen)
Dagsorden:

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde (den 06. februar 2012)
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2.

Orientering:

a.

Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)
Flemming orienterede om en overnormering, som gerne skulle udligne sig
hen over året - dels p.g.a. ændring i børnetallet og dels i en reducering i antallet af
studerende (praktikanter) fra 2 studerende til 1 studerende fra 01. august 2012.
Samtidig er en af personalerne gået ned i tid - fra 27 timer til 18 timer ugentligt.
Vi har p.t. ingen i Job med løntilskud, da de to sidste ”køkkenhjælpere” fik fast arbejde
andre steder - efter henholdsvis 3 dage og 3 uger i Asgård.
Vores pædagog i Job med løntilskud har valgt at prøve lykken på Fyn eller Sjælland
- med henblik på et fast arbejde.
Flemming orienterede efterfølgende om budgettet, som naturligvis er præget af
overnormeringen på løn siden, men som samlet set ser fornuftigt ud.
Vi tilstræber, at indarbejde besparelserne på en fornuftig måde i vores dagligdag,
- i forhold til indkøb og pædagogiske aktiviteter.

b.

Fra afdelingerne
Gitte orienterede kort om den nye strukturs indflydelse på vores dagligdag, da selve
beskrivelsen af strukturen var på dagsordenen, som punkt 4.
Gitte fortalte endvidere, at vi har afsluttet vintersæsonens Filmklub og Svømning,
samt at der er Basketball for sidste gang i denne sæson på onsdag den 28. april 2012.
I den forbindelse fortalte hun også om, at ude aktiviteterne allerede var godt i gang, hvor
hun blandt andet fremhævede bål aktiviteter, fodbold, rundbold. skovstratego, leg i
pilehytter - og på hulebyggelegepladsen.
De udendørs aktiviteter er igen i år SFO Asgårds indsatsområde.
Men indendørs er der naturligvis også fokus på Påskeaktiviteter.
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Hun orienterede herefter om Skole/hjem samtalerne, som gav anledning til en drøftelse
af SFO personalets deltagelse i disse samtaler, hvilket forældrerådet bakkede op om.
Gitte fortalte også om vores deltagelse i Klassekonferencer på Skolen, samt vores
deltagelse i Projektugen (Ude ugen) i Indskolingen - i uge 19.
Der blev orienteret om overgange (overdragelse) fra Børnehave til Skole/SFO, samt
Fra Asgård til Ungdomsgården, hvor der i år vil være et fælles forældremøde mellem
Ungdomsgården og SFO Asgård (i Asgård) for forældrene til børn i 3. og 4. klasse.
Afslutningsvis fortalte Gitte, at børnene på Valhal havde afsluttet deres Kniv projekter,
at der var gang i Plakatfremstilling på computerne, samt at Valhal børnene arbejdede
i ler værkstedet.
Børnene på Valhal var også meget på de udendørs aktiviteter nu, hvor fodbold blandt
andet var på programmet. Fodboldtraditioner mellem Asgård og Fritidslyst blev nævnt.

c.

Fra skolebestyrelsen
Lone Viberg Larsen orienterede om Skolebestyrelsens arbejde med blandt andet
Senarierne for By Øst, hvor Skolebestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, som
består af Kirsten Bak Andersen, Jørgen Guldberg og Lone Viberg Larsen - med
henblik på at lave et høringssvar, hvor tidsfristen er den 24. april 2012.
Lone gav endvidere en forklaring på, hvorfor Skolebestyrelsen havde ændret sin
holdning til deltagelse i Lemvig Kommunes Sundhedspolitik.
Herefter fortalte hun lidt om Indsatsområder og mål for Lemtorpskolen 2012 2015,
hvor ledelsen var kommet med et oplæg, som de fik ”grønt lys” til at arbejde videre med.
Afslutningsvis fortalte hun, at de fire senarier for 0 - 6 års institution i By Øst, samt
Skolebestyrelsens Årsberetning også havde været på dagsordenen.

3.

Senarier for 0 - 6 års institution i By Øst (Flemming)
Flemming fortalte om de fire senarier for By Øst, samt at der er en høringsfrist, som
hedder tirsdag den 24. april 2012.
Flemming beskrev hans arbejde med de supplerende muligheder, som han ser i
Nørlem Børnehave og Nørlem SFO Asgård. Et arbejde han fik opbakning i fra
Forældrerådets side.
Lone orienterede om arbejdsgruppen i Skolebestyrelsen - og inviterede Forældrerådet
ind i et samarbejde omkring et høringssvar m.v.. Formanden, Niels Nyengaard ville
gerne indgå i dette samarbejde.
Alle ville gerne bevare SFO’en i de eksisterende rammer på Nissumvej 34, 7620 Lemvig

4.

Den nye struktur i SFO’ens hverdag. (Flemming)
Gitte og Flemming fortalte om den nye struktur i SFO’ens hverdag, samt baggrunden
for denne omstrukturering, som var kommet rigtig godt fra start.
Dette gav naturligvis anledning til såvel kommentarer som spørgsmål, hvilket blev til
korte drøftelser omkring forskellige elementer i den nye struktur.
Det var dog et samlet forældreråd, som bakkede op omkring den nye struktur.
Den nye struktur er endvidere beskrevet i vores Nyhedsbrev for januar og februar 2012,
som du kan finde på SFO’ens hjemmeside.
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5.

Orientering vedr. pædagogiske indsatsområder (Flemming)
Flemming gav en kort orientering om en særlig pædagogisk indsats - omkring et
enkelt barn i såvel skoleregi som SFO regi.
Der blev stillet enkelte spørgsmål til situationen, som Flemming besvarede.

6.

Eventuelt
Punkter under eventuelt er ikke beslutningspunkter.

Nørlem SFO "Asgård", den 26. marts 2012.
Referent:
Flemming Laursen
SFO-leder
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