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

Referat af Forældrerådsmødet
den 22. oktober 2012, kl. 19.30 - 21.30
som blev udsat til mandag den 05. november 2012.
Suppleanterne er også inviteret til dette første møde
Afbud/fraværende: Jørgen Guldberg (Skolebestyrelsen)
Dagsorden:

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde (den 20. august 2012)
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2.

Valg af ny formand for forældrerådet. Formanden bliver også mødeleder.
Eivind Triel blev valgt til Formand for Forældrerådet

3.

Orientering:
Punkt 3a og 3b bortfaldt ved dette møde, da opstarten af det nye forældreråd, samt
punkt 4 og 5 blev opprioriteret.
Punkt 3c bortfaldt, da der var afbud fra Jørgen Guldberg (Skolebestyrelsen).

a.

Fra kontoret (personalesituation, regnskab m.v.)

b.

Fra afdelingerne

c.

Fra skolebestyrelsen

4.

Fra ”idé mylder” til handling (Flemming)
Flemming fremlagde ideerne fra Skolebestyrelsens Årsberetning, samt knyttede et par
kommentarer til disse, for at skabe et overblik på SFO’ens (matriklens) nuværende
situation. Dette blev udgangspunktet for den videre drøftelse. Med baggrund i denne
drøftelse anbefaler forældrerådet, at den samlede personalegruppe i SFO Asgård
arbejder på:

Besøg vores hjemmeside:
www.noerlemsfo.dk

Mere synlighed overfor ”det offentlige” omkring pædagogikken
med henblik på at give en større indsigt i, samt forståelse og anerkendelse
af denne.
Mere synlighed omkring de muligheder - der ligger i rammerne på SFO Asgård,
set i forhold til daglig praksis såvel i Indskolingen som SFO’en.
Begge anbefalinger skal ses i forhold til såvel Inklusion som Læringsmiljø.

5.

Kommende møder - hvilken ugedag er bedst (Flemming)
Herunder også kontakten mellem SFO-lederen og det enkelte medlem:
Indkaldelse og tilbagemeldinger (dagsorden, bekræftelse, afbud m.v.)
Der var enighed om, at kommende møder skal ligge på tirsdage
fra kl. 19.30 til kl. 21.30.
Der indkaldes til møde via e-mail, hvor det enkelte medlem skal bekræfte modtagelsen,
samt tilkendegive sin deltagelse i mødet.
Mødedatoer for det kommende år er sendt til hele forældrerådet.
Dagsorden og referat sendes til alle (også suppleanter) i forældrerådet via e-mail - og
vil også ligge på SFO’ens hjemmeside.

6.

Eventuelt
Der var intet under eventuelt.
Punkter under eventuelt er ikke beslutningspunkter.

N.B.:

Der vil være fotografering af de nyvalgte, som også skal udfylde et
”oplysningsskema” til brug på vores hjemmeside.
Nye medlemmer af forældrerådet blev fotograferet og udfyldte oplysningsskemaer.
Det nye forældreråd vil snart være synligt på vores hjemmeside.

Nørlem SFO "Asgård", den 05. november 2012.
Referent:
Flemming Laursen
SFO-leder

