Tirsdag den 05. oktober 2010, kl. 19.00 - 21.00 var der inviteret til
Forældremøde i Nørlem SFO ”Asgård”.
49 forældre mødte frem, så med personaler og skoleleder rundede vi en ”dejlig forsamling”
på godt 60 personer. Tak for fremmødet til alle.
Vi startede med at synge den dejlige efterårssang: Det lysner over agres felt,
som blev akkompagneret af Anna-Elisabeth Aagaard ved klaveret.
Herefter orienterede SFO-leder Flemming Laursen om nye tiltag i Asgård - i løbet af året,
der var gået siden sidste forældremøde.
Han var selv blevet ansat kort efter mødet i 2009, - og en af de første ting man i fællesskab
var gået i gang med var en synliggørelse af ledelsesstrukturen, så det var klart for alle,
hvilke opgaver der lå hos henholdsvis SFO-lederen, souschefen og afdelingslederen.
Ved samme lejlighed blev også tillidsrepræsentantens og sikkerhedsrepræsentantens roller
synliggjort - i SFO’ens hverdag.
Herefter orienterede han om tilblivelsen af Valhal (den nye afdeling for de største børn) - og
takkede for forældrenes opbakning omkring projektet.
Endelig fik SFO’ens nye hjemmeside et par ord med på vejen.
Der blev fortalt om opbygningen af hjemmesiden, hvilke muligheder der ligger i
hjemmesiden, samt at alle informationer fremover ville komme via hjemmesiden.
Der blev også informeret om tilmeldingsformular og sms funktion på siden, samt andre
vigtige detaljer.
Afslutningsvis takkede Flemming for den opbakning, som alle i SFO Asgård oplever
fra forældrenes side.

Herefter var det formanden for Forældrerådet Bitten Wang Lisby, som fik ordet for forældrerådets årsberetning.
Hun orienterede først om, hvor mange møder der var holdt - og rundede herefter kort nogle
konkrete ting, som havde været på dagsordenen: Ansættelsen af den nye SFO-leder
Flemming Laursen, etableringen af Valhal og SFO’ens nye Hjemmeside.
Herefter fortalte, hun så lid om de faste dagsordenpunkter: Personalesituationen,
Budgettet, Arrangementer og Traditioner, samt Nyt fra afdelingerne.

Så gik vi over til valget af det nye Forældreråd 2010/2011.
Bitten Wang Lisby havde kun siddet et år, hvorfor hun blev siddende.
Niels Nyengaard var på valg og blev genvalgt.
Malene Guldberg Madsen blev valgt. Hun havde været suppleant i 2009/2010.
Eivind Triel blev valgt til forældrerådet.
Bjarne Weibel og Lisa Schriver blev valgt som suppleanter.
Gitte Højland Jakobsen og Henrik Breinholt er genvalgt af personalet i SFO Asgård.
Vi holder vores første møde i det nye forældreråd - tirsdag den 26. oktober 2010.
Snarest herefter vil det nye forældreråd komme på hjemmesiden.

Efter valget kom der kaffe, te og ost på bordene, og der var ca. 20 minutters hyggesnak
hen over bordene inde vi gik i gang med aftenens tema: UDE LIV I SFO ASGÅRD.
Flemming introducerede emnet som blev illustreret i et diasshow på den store fladskærm.
Herefter tog pædagog Ulla Krabbe over fortalte om de fire første dias, som omhandlede:
 Udendørs kreativiteter
 Aktiviteter i gården
 Andre ude aktiviteter (bål aktiviteter m.m.)
 Aktiviteter på legepladsen
Så var det pædagog Henrik Breinholts tur. Han fortalte om de sidste fire dias:
 Aktiviteter på sportspladsen
 Aktiviteter på bygge-legepladsen
 På tur med ”Fritteren”
 Aktiviteter i naturen
Både Ulla og Henrik høstede et stort bifald efter fremlæggelsen.
Flemming spurgte herefter ind i forsamlingen, om der gode ideer til nye og anderledes
ude aktiviteter for børnene i SFO Asgård.
Og det var der. Forældrene var meget flinke til at byde ind og var meget optaget af emnet.
Der blev blandt andet budt ind med:
Udendørs ”nørkle-aktiviteter”, Årstidsbestemte ude aktiviteter, Cykel cross-bane, GPS løb,
Cykelture for alle årgange, Have dyr i SFO’en, Introduktion af de udendørs aktiviteter
(så alle får lov at prøve det hele), Vandaktivitetsbane, Fodbold-golf, Flyve med drager,
Minigolf, Rollespil m.m..
Kl. ca. 20.50 rundede SFO-leder Flemming Laursen aftenen af med en tak for det gode og
positive fremmøde, samt at man fra personalets side glædede sig til det fortsatte
samarbejde med forældrene.
Forældrene tilkendegav med et stort bifald, at de havde været tilfredse med aftenens forløb,
samt samarbejdet - generelt.
Der kom også mange positive tilkendegivelser, både da forældrene sagde tak for i aften
- og de efterfølgende dage, når de hentede deres børn i SFO Asgård.
Vi håber på et lige så stort (gerne større) fremmøde, når vi til næste år - i 2011, inviterer til
Forældremøde i Asgård.
Nørlem SFO ”Asgård”, den 11. oktober 2010.

SFO-leder Flemming Laursen

