SFO Asgård - Lemtorpskolen
Nissumvej 10, 7620 Lemvig
Telefon: 96 63 18 18 - E-mail: noerlem.sfo@lemvig.dk

Referat af forældrerådsmødet
den 01. marts 2016, kl. 19.30 - 21.30
på Lemtorpskolen

Afbud/fraværende: Ingen fraværende
Suppleant:
Dagsorden:

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde (den 12. januar 2016)
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2.

Orientering:

a.

Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)
Flemming kunne fortælle at Mette, som har været i øvelsespraktik er stoppet, da hun
har fået arbejde i Århus. Lisette som er vores pædagogstuderende er midtvejs i sit
praktikforløb. Flemming orienterede endvidere om, hvordan vi bruger vores to vikarer.
Herefter fortalte han, at økonomien var i balance efter budgetårets første to måneder,
men at vi er meget opmærksomme på, at vores budget er reduceret p.g.a. børnetallet.

b.

Fra afdelingerne
Gitte og Jens fortalte, at Filmklubben viste den sidste film i denne vintersæson
mandag, den 07. marts, samt at det fungerede fint med at gå ned til BioHuset.
Børnene går heller ikke længere i hallen for at spille basketball, som også er en af
vintersæsonens aktiviteter, da de hellere vil ud og lege. Dette skyldes ikke mindst, at
vi har fået vores mooncars og cykler herned, men også det fine vejr rykker i dem.
Vi har startet vores værksteder op, da de var klar til brug efter indvielsen af SFO’en
og Indskolingen, den 12. februar 2016.
Vi har ligeledes taget lokaliteterne omkring Valhal i brug.

c.

Fra skolebestyrelsen
Jesper kunne fortælle, at skolestrukturdebatten omkring omlægning af de to by skoler
til én skole på to matrikler, havde fyldt meget på de sidste skolebestyrelsesmøder.
På dagsordenen havde endvidere været Skolens arbejde med Mærsk projektet - og
Status på arbejdet med personalets Trivselsundersøgelse.
Da der jo var kommet en afslutning (i denne omgang) på skolestrukturdebatten om
de to by skoler, var der ingen spørgsmål fra Forældrerådet til Jesper.

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

3.

SFO’ens hverdag (Forskellige punkter fra Tina)
Hvordan skaber vi en fantastisk SFO?
Da SFO’en altid har haft et godt renommé (været fantastisk) handler det om,
at vi får skabt en lige så god SFO i vores nye rammer.
Dette er vi som personaler meget opmærksomme på, samt at vi alle er opsatte på
at få genskabt en fantastisk SFO i takt med af faciliteterne bliver gjort færdige,
samt ud fra de forudsætninger (ressourcemæssigt) vi har herfor.
Koordinering mellem SFO og fritidsaktiviteter.
Her var der også en længere drøftelse af muligheder herfor og holdninger hertil.
Der var en fælles holdning til og forståelse for, at det ikke måtte være på bekostning
af kvaliteten i SFO tilbuddet, men at et supplement til de eksisterende aktiviteter.
Det kunne også være en kobling mellem SFO tilbuddet og andre fritidsaktiviteter
sidst på eftermiddagen. Der arbejdes videre med at se på muligheder.
Ude tid i SFO’en, når udefaciliteterne er kommet på plads.
Dette er SFO personalet meget opmærksomme på, da ude liv altid har været en
væsentlig del af SFO’ens kultur og tilbud til børnene.
Morgenmad - eventuelt økologisk.
Her var det igen anledning til en længere drøftelse, da der ikke var enighed blandt
forældrerådets medlemmer. Det var et særligt fokus på sukkerforbruget.
Personalet kunne orientere om, at SFO’en havde været økologisk, men at blandt andet
økonomien havde været en væsentlig faktor for at forlade dette igen.
Men flere i forældrerådet mente, at der fortsat var en fornuftig kostpolitik i SFO’en.
Personalet ville dog runde det med kollegaerne på et kommende personalemøde.
Høns i SFO’en.
Personalet kunne oplyse, at man tidligere havde haft hønsehold i SFO’en, men uden
større succes, hvilket blandt andet skyldtes følgende: Børnenes manglende interesse,
personalets manglende engagement, manglende etik omkring dyrenes pasning,
tiltrækning af rotter m.v.. Der var forståelse for disse argumenter, så forslaget frafaldt.
Skolereformen.
Omkring skolereformen blev der henvist til et bilag, fra ministeriet, hvor der gøres
opmærksom på, at det er muligt at flytte rundt på ressourcerne, hvilket eventuelt
kunne give mulighed for en kortere skoledag - for de yngste børn.
Også dette punkt må tage sit udgangspunkt i Skolebestyrelsen.
Morgensport.
Her var der enighed om, at dette punkt hører hjemme på et Skolebestyrelsesmøde.
Hvordan gør vi for at ”sælge SFO’en” bedst muligt til kommende 0. klasse børn?
Her var der også enighed om, at den tendens, der var til en stor tilslutning fra de nye
0. klasser, samt det renommé SFO’en har, var med til at ”sælge” SFO’en.
Men der var også enighed om at SFO’ens hjemmeside trænger til en kraftig opdatering,
hvilket også ville medvirke til et bedre ”salgsmateriale”.

5.

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

Mødet sluttede kl. 21.30.
Næste møde er: Tirsdag den 12. april 2016, kl. 19.30 - 21.30.

Nørlem SFO "Asgård", den 01. marts 2016.

Referent:
Flemming Laursen
SFO-leder

