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

Referat af forældrerådsmødet
den 14. november 2011, kl. 19.30 - 21.30
Afbud/fraværende: Niels Nyengaard
Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde (den 07. juni 2011)
Referatet blev godkendt og underskrevet

2.

Valg af formand for 2011/1012 (Niels Nyengaard ønsker genvalg)
Der var ikke andre i forældrerådet, som ønskede at stille op til formandsposten,
hermed blev Niels Nyengaard genvalgt - for perioden 2011/2012.

3.

Orientering:
a. Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)
Flemming kunne fortælle, at personalenormeringen (sammensætningen) er den samme
som ved det sidste forældrerådsmøde - i august 2011.
Budgettet 2011 ser fint ud, der forventes et overskud på godt 50.000 kr.
Selvom der er store besparelser på budgettet for 2012, så kunne det se værre ud for
personalenormeringen, da SFO’en skabte ”luft” på personalekontoen ved skoleårets
i august 2011. Denne selvvalgte besparelse, samt det forventede overskud på budgettet
for 2011, kan komme os til gode i budgetåret 2012.
Flemming orienterede endvidere om arbejdet med revidering af hjemmesiden og
oprettelsen af Mobile Web-site, hvilket gerne skulle være færdigt inden juleferien.
b. Fra afdelingerne
Gitte fortalte om de 3 måneders samtaler, som forældre til 0. klasserne tilbydes her i
efteråret, og som mange af forældre plejer at ”takke ja” til.
Så fortalte hun lidt om SFO’ens deltagelse i skole/hjem samtalerne for
2. og 3. klasserne, som bliver afviklet her i efteråret.
Hun talte endvidere om vores Talentshow, fredag den 11. november 2011, som var en
rigtig festlig eftermiddag, samt lidt om aktiviteterne i Valhal.

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

Herefter fortalte Henrik lidt om juleforberedelserne, samt december måneds
Juleprogram.
Her fremhævede han nogle af vores populære traditioner. Julefesten for forældrene
torsdag den 08. december 2011, kl. 15.00 - 17.30. Der blev spurgt ind til om
forældrerådet kunne være behjælpeligt med at servere gløgg og æbleskiver.
Der blev orienteret omkring Nisse-løbet tirsdag den 13. december og vores
traditionelle ”risengrød til alle i Asgård” dag, tirsdag den 20. december 2011.
Der blev også fortalt om vores juleværksteder og børnenes hemmeligheder
overfor forældrene.
c. Fra skolebestyrelsen
Jørgen Guldberg fortalte om, hvad Skolebestyrelsen var optaget af at arbejde med
her i efteråret 2011, hvor han kort kom omkring følgende punkter:
- Et visionsmøde, som skolebestyrelsen havde arrangeret skolens/SFO’ens
lærere og pædagoger - et emne som der bliver fulgt op på i det nye år.
- Man er ved at gennemgå og revidere Skolens Principper.
- Så er der blevet ansat en ny afdelingsleder på Lemtorpskolen, som hedder
Niels Kolstrup. Han starter i stillingen den 01. december 2011.
- Allan Ødegaard er trådt ud af Skolebestyrelsen, hvilket betyder at 1. Suppleanten
Kenneth Schriver er indtrådt i bestyrelsen.
- Der er blevet drøftet en del skoletrafik (herunder cykelstier), hvilket vil blive taget op
igen i det kommende år.
- Der er endvidere taget hul på en drøftelse af kostpolitik på Forældremødet i Asgård,
som har bredt sig til Skolebestyrelsen. Et emne der arbejdes videre på efter Nytår.

4.

Evaluering af Forældremødet den 04. oktober 2011 (Flemming)
Alle var enige om, at det havde været et godt møde, selvom fremmødet ikke var så stort
fra forældrenes side. De der var mødt frem deltog meget aktivt i aftenens drøftelser,
som opstod under de enkelte programpunkter. Såvel SFO’ens personale som
forældrerådet ”fik noget med sig”, som der skal arbejdes videre på.
Vi skal måske overveje, at få en ude fra til at komme med et oplæg - på Forældremødet
til næste efterår.

5.

Konsekvenser af Lemvig Kommunes besparelser (Flemming)
Flemming orienterede om, hvilke konsekvenser at Kommunens besparelser får for
Nørlem SFO Asgård - i 2012.
Han fortalte her om besparelser på Personalenormeringen, hvor besparelsen kommer
til at ligge mellem 250.000 og 300.000 kr.. På Materiale og aktivitetskontoen hedder
besparelsen 55.000 kr. Åbningstiden skal skæres ned med 2½ time om ugen.
Endelig kommer der til ligge en besparelse i, at der kun er én SFO i hele Kommunen,
Der skal holde åbent i de tre ”hoved uger” i sommerferien.

6.

Godkendelse af nye åbningstider pr. 01. januar 2012 (Flemming)
Flemming orienterede omkring SFO’ens forslag til nye åbningstider i 2012, hvor
åbningstiden skæres ned fra 55 timer ugentligt til 52½ time ugentligt.
Forældrerådet bakkede op om SFO’ens forslag, som efterfølgende skal godkendes i
Skolebestyrelsen den 05. december 2011. Herefter vil de nye åbningstider blive
offentliggjort.

7.

Godkendelse af Mål og Indholdsbeskrivelse for Nørlem SFO Asgård (Flemming)
Der var enighed om, at indholdet svarede til/var genkendeligt i forhold til det tilbud,
som Nørlem SFO Asgård giver børnene og deres forældre.
Forældrerådet bakkede op omkring vores Mål- og indholdsbeskrivelse, som
Efterfølgende skal godkendes i Skolebestyrelsen den 05. december 2011.
Herefter bliver den lagt ud på SFO’ens hjemmeside.

8.

Emner/temaer til drøftelse på kommende møder (Flemming)
Det første pædagogiske emne, der kommer til drøftelse i Forældrerådet bliver:
Børnenes tidsforbrug på elektroniske/skærmspil i SFO’en.
Det bliver på det første møde i 2012.

9.

Aftale mødedatoer i 2012. Husk venligst jeres kalender. (Flemming)
De fremtidige Forældrerådsmøder kommer til at ligge på mandage eller tirsdage.
Flemming fremsender de konkrete mødedatoer - snarest.

10.

Eventuelt
Der var ingenting under eventuelt.

Mødet sluttede kl. 21.30.
Nørlem SFO "Asgård", den 14. november 2011.
Referent:
Flemming Laursen
SFO-leder

