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

Referat af forældrerådsmødet
tirsdag den 12. november 2013, kl. 19.30 - 21.30
Suppleanterne var også inviteret til dette første møde
Afbud/fraværende: Dorete Kallesøe (repræsentant for skolebestyrelsen)
Dagsorden:

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde (den 27. august 2013)
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2.

Valg af formand for forældrerådet. Formanden bliver også mødeleder.
Eivind Triel blev genvalgt, som formand for forældrerådet.

3.

Orientering:

a.

Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)
Da Forældrerådet er det samme som før forældremødet (den 03. oktober 2013), var der
Ikke meget nyt i forhold til personalesituationen. Vi har en praktikant fra Fenskjær, som
skal være i Asgård i fire uger og får to praktikanter fra Nørre Nissum Efterskole i uge 47.
Efter Vivi Juhl fratrådte sin ansættelse i august 2013, bruger vi Bente Stensgaard
Madsen (tidligere ansat) som vikar, når der er behov for dette.
Flemming kunne herefter fortælle, at SFO’ens budget ser meget fornuftig ud, her hvor
der kun er to måneder tilbage af budgetåret. Det forventes afsluttet med et overskud.
Det blev aftalt, at der fremadrettet blev snakket om Ny Skolereform og situationen
omkring SFO’ens placering - på alle forældrerådsmøderne, samt at dette blev tydeligt
under punktet: Orientering fra kontoret.

b.

Fra afdelingerne
Gitte og Henrik orienterede om følgende aktiviteter og arrangementer:
Filmklub, 3 måneders samtaler med forældrene til 0. klasserne, Skole/hjemsamtaler i
2. og 3. klasserne (hvor kontaktpædagoger fra Asgård også deltager), Basketball og
Julegaveværksteder.
Der blev endvidere orienteret om følgende vedr. Julemåneden:
Julefest den 12. december (med Musical), Traditionelle arrangementer som Risengrød,
Skovtur og Nisseløb.
Der blev også orienteret om følgende fra Valhal:
Halloween fest, Julehygge tur med 4. klasserne, Knivprojekt for 3. klasserne,
Fremstilling af plakater og andre værksteder på Valhal.

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

c.

Fra skolebestyrelsen
Flemming orienterede kort om aktuelle emner på skolebestyrelsesmøderne.

4.

Opfølgning på Forældremødet den 03. oktober 2013 (Flemming)
Der var enighed om, at det havde været et godt Forældremøde den 03. oktober 2013,
samt at fremmødet var tilfredsstillende - bedre end foregående år.
Vi drøftede, hvordan vi hver især havde oplevet, at aftenens tema var blevet modtaget
af de fremmødte forældre. Dette gav også anledning til drøftelse af enkelte emner fra
forældremødet.

5.

Kommende møder - hvilke temaer tager vi hul på (Flemming)
Herunder også kontakten mellem SFO-lederen og det enkelte medlem:
Indkaldelse og tilbagemeldinger (dagsorden, bekræftelse, afbud m.v.)
Det var vigtigt, at Skolereform og SFO’ens placering var et åbent punkt på kommende
møder i forældrerådet, samt at man - som i skoleåret 2012/2013, tager de aktuelle
pædagogiske emner op, som er relevante for Asgårds hverdag.
Flemming gav udtryk for, at det er vigtigt, at alle forældrerådets repræsentanter
kvitterer for modtagelsen af de dagsordner, som han sender ud, samt at man
tilkendegiver, at man kommer til mødet.

6.

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

N.B.:

Der vil være fotografering af de nyvalgte, som også skal udfylde et
”oplysningsskema” til brug på vores hjemmeside.

Nørlem SFO "Asgård", den 12. november 2013.

Referent:
Flemming Laursen
SFO-leder

