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

Referat af forældrerådsmødet
den 11. november 2014, kl. 19.30 - 21.30
Da det er det første møde i det nye forældreråd, deltager suppleanterne også i mødet.
Afbud/fraværende: Ingen

Dagsorden/referat:
Mødet starter med at Forældrerådet konstituerer sig.
Eivind Triel blev genvalgt som formand. Han vil samtidig være mødeleder på forældrerådsmøderne.
Der er ingen næstformand. Ved fravær fra formandens side, er SFO-lederen ordstyrer.

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde (den 26. august 2014)
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2.

Orientering:

a.

Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)
Flemming orienterede omkring personalesituationen/normeringen, som fortsat reguleres
I forhold til børnetallet. Børnetallet var pr. 01. august 2014: 136 børn og
pr. 01 november 2014: 114 børn.
Alle personaler beholdt deres ansættelsesforhold ved skoleårets start. Men det samlede
timetal er fordelt på ansættelse i SFO’en, som også indeholder en ekstern
specialopgave, samt på 3 fuldtidsstillinger (fordelt på 6 pædagoger) i skolen.
Endvidere er pædagog Lone Marie Madsen ansat med 20 timer om ugen frem til
01. april 2015. Ressourcerne er fundet dels i timer til en lønnet studerende, som ikke er
ansat i indeværende praktikperiode, og dels i refusioner ved to pædagogers orlov
(plejeorlov og barselsorlov).
Pædagog Bente Stensgaard Madsen, som er SFO’ens faste tilkaldevikar er ansat i en
midlertidig stilling på 15 timer om ugen frem til 01. december 2014. Ressourcerne er
fundet dels i den lønnede studerende - og dels i den øvrige normering.
Herefter fortalte Flemming at SFO’ens økonomi ser fornuftig ud for resten af
budget året (følger kalenderåret), hvorfor det forventes, at årsregnskabet afsluttes med
et lille overskud - på bundlinjen.

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

b.

Fra afdelingerne
Gitte og Ulla fortalte om såvel igangværende aktiviteter, som kommende aktiviteter
- og kommende arrangementer. Her fortalte de blandt andet om vores nye dagligdag
i en ny skolereform, hvilket vil sige en kortere SFO-dag. Herunder lidt om børnenes
spisepause, udnyttelsen af værkstederne og andre aktiviteter.
Der blev snakket om vintersæsonens Basketball og Filmklub, samt vores ønske om
et svømmetilbud til børnene -efter jul/i foråret 2015.
Der blev fortalt om Juleværksteder og Asgårds traditionelle Julefest for børn, forældre
og søskende. Endelig blev der talt om, at Indskolingen også skal være i SFO Asgård
efter jul - og frem til efteråret 2015, hvor både Indskoling og SFO flytter ind i
ny renoverede lokaler i Blok CE på Lemtorpskolen. Dette gav anledning til en længere
drøftelse, hvor den nye skolereform også var på dagsordenen.

c.

Fra skolebestyrelsen
Jesper fortalte om igangværende opgaver i Skolebestyrelsen, som også kan findes i
referaterne fra skolebestyrelsesmøderne.
Det omhandlede blandt andet Skolestrukturen i Lemvig Kommune, Principper for
Åbent Hus på Lemtorpskolen, Lektier og lektiecafé, Trivselspolitik og arbejdet med
Visioner for Lemtorpskolen.

3.

Struktur på kommende møder - herunder mødedatoer (Flemming)
Forslag til mødedatoer: 16. december 2014, 17. februar 2015, 14. april 2015,
02. juni 2015 og 25. august 2015.
Flemming og formanden lagde op til, at man fulgte den struktur, der har været på
møderne de foregående år, hvor orienteringspunkterne er obligatoriske på hvert møde.
Samt at ”status på skolereformens indflydelse på såvel skole som SFO” indgår i
i dagsordenen hver gang - enten med sit eget punkt eller i forbindelse med andre
punkter. Endelig er der et pædagogisk punkt fra SFO’ens hverdag - til drøftelse, på
dagsordenen.
Forældrerådet tilsluttede sig denne struktur på møderne.
Afslutningsvis godkendte forældrerådet de datoer, som var i forslag til kommende
forældrerådsmøder.

4.

Fotografering og andet til SFO’ens hjemmeside (Flemming)
De nye medlemmer af forældrerådet blev fotograferet og udfyldte andet materiale
til SFO’ens hjemmeside.

5.

Eventuelt
Punkter under eventuelt er ikke beslutningspunkter.
Der var ingen punkter under eventuelt, men tegningerne på de ”kommende”
renoverede lokaler i Blok CE på Lemtorpskolen fik afslutningsvis meget stor
opmærksomhed fra forældrerådet

Mødet sluttede kl. 21.50

Nørlem SFO "Asgård", den 11. november 2014.

Referent:
Flemming Laursen
SFO-leder

