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

Referat af Forældrerådsmødet
den 17. november 2015, kl. 19.30 - 21.30
Afbud/fraværende: Jens Borup Jakobsen, Pia Maarupgaard og Tina Mortensen
Suppleant:
Dagsorden:

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde (den 25. august 2015)
Referatet blev godkendt og underskrevet.
Konstituering: Der vælges en formand, som også er ordstyrer på møderne
Gitte Jespersen blev valgt til formand for forældrerådet.

2.

Orientering:

a.

Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)
Flemming orienterede om personalesituationen, hvor Sigrid Madsen ønsker at fratræde
sin stilling ved dette skoleårs afslutning. Serviceleder Alf Bilstrup fratræder sin stilling
ved udgangen af december måned. Souschef Jette Hansson er sygemeldt til efter nytår,
på grund af operation i håndleddet. Pædagog og tidligere afdelingsleder Marianne
Bylov Frandsen er konstitueret som souschef i Jettes fravær. Pædagog Lone Marie
Madsen vikarierer i Jettes timer - i såvel SFO’ens åbningstid, som på Skolen.
Pædagog Bente Stensgaard Madsen, som tidligere har været fastansat i SFO Asgård
- og efterfølgende har været ansat i forskellige vikariater, er nu ansat med 15 timer om
ugen i perioden 12. november - 23. december 2015. Fra 01. december og 6 måneder
frem får vi en lønnet pædagogstuderende. Endvidere har vi p.t. en ung pige (Mette) i
jobtræning.
Vedr. SFO’ens økonomi, så er den i fin balance - her 1½ måned før budgetårets
afslutning. Vi forventer at gå ud med et lille overskud.

b.

Fra afdelingerne
Gitte fortalte blandt andet om Filmklub, hvor vi går ned til BioHuset sammen med
børnene. Vi vil dog bestille en bus i forbindelse med meget dårligt vejr.
Hun fortalte endvidere, at vi deltager i Basketball på Lemtorpskolen (under ledelse af
Lemvig Basketball Klub) om onsdagen, når vores personaleressourcer tillader det.

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

Herefter orienterede hun om Valhal, hvor der ikke er så mange børn p.t..
Det er svært, at få de få børn med i værksteder/kreative aktiviteter på Valhal, hvor de
hellere deltager i værksteder eller andre aktiviteter - andre steder i huset.
Dog kan aktiviteter, som at lave bolsjer på Valhal, godt tiltrække deres opmærksomhed.
Torsdag den 19. december laver vi Restaurant ”Vaffelhuset” i vores Café, hvor det er
børnene fra Valhal og børn fra den ene 2. klasse, som skal betjene de andre børn i
SFO Asgård.
Herefter fortalte Gitte lidt om julemånedens aktiviteter: Julefesten som vi laver sammen
med Indskolingen (Julemarked den 26. november), Fremstilling af julegaver, Julehygge,
Bagning og andre aktiviteter.
Afslutningsvis fortalte hun, at den 21., 22. og 23. december nok bliver lidt specielle
dage i SFO’en (forholdsvis pasning), da vi her har travlt med flytning til de nye rammer
på Lemtorpskolen.

c.

Fra skolebestyrelsen
Jesper Buskov orienterede om Skolebestyrelsens møder, hvor den ny Lemvig Skole
har fyldt meget - på de sidste par møder. Dette gav anledning til en drøftelse i
Forældrerådet.

3.

Fotografering og andet til hjemmesiden (Flemming)
Herefter var der forskellige praktiske ting - som fotografering og andet til vores
hjemmeside, der også skulle klares ved dette første møde i det nye Forældreråd.

4.

Fremtidige møder: Tidspunkter, indhold m.m. (Flemming)
Det blev aftalt, at møderne også fremadrettet skal være på tirsdage, kl. 19.30 - 21.30.
Flemming kommer snarest med forslag til mødedatoer.
Dagsordenes indhold skal rumme de samme ting, som der har været plads til på
dagsordenen de foregående år, hvilket også har været nogle meget konstruktive
møder, med meget engagerede forældreråd.

5.

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

Nørlem SFO "Asgård", den 17. november 2015.

Referent:
Flemming Laursen
SFO-leder

