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

Referat af forældrerådsmødet
den 25. marts 2014, kl. 19.30 - 21.30
Afbud/fraværende: Gitte Højland Jakobsen (diplomuddannelse)
Suppleant: Marianne Bylov Frandsen (personalerepræsentant/afdelingsleder)
Dagsorden:

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde (den 21. januar 2014)
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2.

Orientering:

a.

Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)
Flemming fortalte, at Henrik lige havde afsluttet sin diplomuddannelse i
Social Inklusion, samt at Gitte nu var afsted på samme uddannelse.
Pædagog Vivi Juhl, som afsluttede sit ansættelsesforhold i SFO’en - den
31. juli 2013, er vikar under hele forløbet (27. januar - 02 maj 2014).
Herefter orienterede han om, at den pædagogstuderende, som skulle være i praktik
fra 01. februar til 31. juli 2014 havde fået orlov fra seminariet, hvorfor vi var blevet
droppet i 12. time. Da den studerende er en del af vores normering, har vi ansat
pædagog Lone Marie Madsen (nyuddannet) i perioden 01.02.14 - 30.06.14). Lone har
været i et halvt års lønnet praktik i SFO Asgård for et år siden, så vi er rigtig glade for,
at dette kunne være en løsning.
Lone er ansat med 20 timer ugentligt (mandag - torsdag).
Flemming fortalte endvidere, at vores PAU studerende Birgitte Frølund Larsen
(Pædagogisk Assistent Uddannelse) afslutter sit praktikforløb i SFO’en
lige før Påske. Birgitte er ikke en del af normeringen, hvorfor der ikke kommer en ny
studerende i hendes stilling.
Herefter orienterede Flemming omkring SFO’ens budget/økonomi.
Der er overført 121.000 kroner fra budgettet i 2013.
Vi er meget opmærksomme på, hvordan vi bruger disse penge, da fremtiden byder på
mange ubekendte faktorer, som en konsekvens af Den Nye Skolereform.
Vi prioriterer generelt vores indkøb - og øvrige økonomiske dispositioner, med omhu,
da en flytning af SFO’en til Lemtorpskolens matrikel - også er på tegnebrættet.
Den Nye Skolereform og flytning af SFO Asgård fylder en del i vores hverdag.
Et faldende børnetal var også til kort debat på forældrerådsmødet.

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

b.

Fra afdelingerne
Henrik og Marianne orienterede om aktiviteter, projekter og andre gøremål
- i SFO’ens hverdag.
Vi har haft Fastelavnsfest i SFO’en, som er en af vores traditioner.
Vi har afsluttet Basket, Filmklub og Svømning, som er tilbagevendende aktiviteter i
vinterhalvåret. Alle tre aktiviteter er meget populære hos børnene.
For Valhals vedkommende er der blevet afviklet to hold på Knivprojektet. Man har
været på udflugter i SFO’ens egen minibus. Årets koloni er endvidere under planlægning.
Vi har haft tre besøgsdage på Lemvig Ungdomsgård - i marts måned, hvor børnene
har leget på Hoppepuden, er blevet introduceret i Klatrevæggen og har kørt på crosser.
Nu er vi i gang med at planlægge forårets og sommerens ”ude aktiviteter”.

c.

Fra skolebestyrelsen
Dorete orienterede fra Skolebestyrelsens arbejde.
Poul Munk Povlsen er ansat med fire timer om dagen (formiddagen) i Jan Lilholts fravær,
for at hjælpe og aflaste Mette Skov Andersen omkring de mange opgaver, der ligger på
Skolen, som endvidere er præget af forberedelserne til Den Nye Skolereform.
Hun orienterede endvidere om opstillingsmødet til Skolebestyrelsesvalget - den 09. april,
Hvor Peter Mygind kommer og holder et foredrag omkring ”Mobning”.
Skolebestyrelsens Årsberetning kommer i den forbindelse til at ligge på Skolens Intra.
Dorete fortalte også om visionerne for en ”Trivselspolitik” på Skolen/SFO’en.
Herefter orienterede hun om det Høringssvar, som Skolebestyrelsen har indgivet i
forbindelse med ”Ressourcemodellen” - omkring Den Nye Skolereform, fra
Lemvig Kommune.
Dette gav endvidere anledning til en drøftelse Skolereformen (en anderledes skolekultur)
på Lemtorpskolen. En drøftelse som forældrerådet var meget optaget af.

3.

SFO Asgård den 01. august 2014 - når Den Nye Skolereform starter op (Flemming)
Flemming orienterede om hvilken indflydelse/hvilke konsekvenser Reformen får på
SFO’ens hverdag. Herunder ressourcetildelingen af Skolepædagoger (skoleregi) og
Kommunens vurderinger på SFO’ens børnetal pr. 01. august 2014.
Disse vurderinger kan dog ikke bruges til konkret handling, da SFO’ens normering skal
ses i forhold til konstaterbare tal.
Det betyder, at det endelige antal ansættelser blandt SFO’ens personale først kan
Konstateres, når vi kender det konkrete (konstaterbare) børnetal for august 2014.
Det er klart, at denne usikkerhed skaber frustrationer blandt personalet.
Flemming kunne endvidere fortælle, at børnetal og ressourcemodel ville være på
Personalemødets dagsorden den efterfølgende dag.
Efter Flemmings oplæg blev drøftelserne omkring konsekvenserne af Skolereformen
atter taget op - med et stort engagement fra alle mødedeltagerne.
Drøftelserne fik lov til at fylde på mødet, da det naturligvis er noget, som optager såvel
forældrene som de ansatte - meget.

4.

Børn og sorg. Har været et TEMA på et personalemøde i SFO’en (Flemming)
Flemming orienterede kort om, at Børn og sorg havde været et tema på et
Personalemøde i SFO’en.
Der var ikke tid til at drøfte punktet på forældrerådsmødet.

5.

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

Mødet sluttede kl 21.30.

Næste møde i Forældrerådet er: Tirsdag den 03. juni 2014, kl. 19.30 - 21.30.

Nørlem SFO "Asgård", den 25. marts 2014.

Referent:
Flemming Laursen
SFO-leder

