Referat af forældremødet i Nørlem SFO Asgård, tirsdag den 04. oktober 2011.

Tirsdag den 04, oktober 2011, var der Forældremøde i SFO Asgård.
Fremmødet var desværre ikke så stort, som vi have håbet og forventet, men det blev et
rigtig hyggeligt møde - med nogle meget engagerede forældre.

Flemming bød velkommen - og vi sang VENNESANG af Benny Andersen.
Herefter fortalte han om aftenens program.

Så aflagde formand Niels Nyengaard årsberetning, som blev suppleret med
PowerPoint på "storskærmen".
En meget fin og informativ årsberetning.

Herpå var der valg til Forældrerådet.
Bitten Wang Lisby og Niels Nyengaard var på valg. Niels Nyengaard blev genvalgt,
men Bitten Wang Lisby ønskede ikke genvalg. Jesper Buskov (far til Pelle på Balder)
blev valgt til forældrerådet.
De to suppleanter - Lisa Schriver og Bjarne Weibel, blev begge genvalgt.

Herefter var der en lille pause, hvor der forældrene kunne forsyne sig med
ost og kaffe.

Flemming tog herpå fat i aftenens første tema, som var Indsatsområdet for 2012.
Fra en samlet personalegruppe var der lagt op til, at man også i 2012 havde
ude aktiviteter og ude arealer som indsatsområde i SFO Asgård.
Dette oplæg blev suppleret med billeder fra nye aktiviteter og tiltag i 2011 - på skærmen.
Der var under oplæget en drøftelse af årets aktiviteter og indkøb, men også en opbakning
fra de fremmødte på, at vi fortsætter vores indsats på ude området i 2012.

Det næste tema var Nyheder vedrørende Forældrekontakten.
Flemming orienterede om et nyt program til vores hjemmeside, hvor man kan vælge at
formatere hele eller dele af vores hjemmeside, så de får et fint format til de Smartphones
m.v., som "afløser" mobiltelefonerne.
Han forventer, at disse ting vil være tilgængelige for forældrene og andre brugere
inden udgangen af året 2011.

Herefter orienterede Flemming kort om indkøb af to programmer, som dels skal lette
administrationen i SFO'en på flere områder og dels vil indeholde nye ting som kan bruges i
forældrekontakten og forældresamarbejdet.
Disse ting, forventer ledelsen, kan tages i brug i starten af 2012.

Afslutningsvis var der en drøftelse af et par ting fra SFO’ens hverdag, blandt andet
holdninger om slik og andre søde sager i forbindelse med fødselsdage, filmklub og andre
arrangementer. Også her var de fremmødte forældre meget aktive i debatten.

Flemming sagde ”Tak for i aften” kl. 21.00.
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