
 

 

Referat SFO-forældrerådsmøde 5. december 2018 

Deltagere: Sanne, Stinne, Maja, Karen, Nanna (pædagog i Bøgen), Annette (pædagog i Asken) & Kirsten (Pædagogisk 

leder) 

Afbud: Heidi 

Referent: Sanne 

 

1. Nyt fra ledelsen: 

• Status på RULL 

Processen er i gang men der er dog ikke sket det helt store ift. information siden sidste møde. Der er 

arbejdsgruppemøder i udskoling of på mellemtrinnet hvor der deltager medarbejdere og ledelse, og der tages 

efterhånden hul på det mere specifikke ift. placering af rum og indretning. Der satses på, at byggeriet er færdig august 

2020. 

• Status på proces omkring ny struktur i SFO 

Efter et par summe måneder for personalet starter processen op langsomt igen. Planen er at inddrage SFO-

forældrerådet længere hen i processen. 

• Info fra temamøde om rammer for mål – og indholdsbeskrivelse d. 30.10.18 

SFOens arbejde tager afsæt i Aarhus Kommunes Børne- og Ungepolitik. Omkring sommerferien skal der gerne være 

udarbejdet en mål- og indholdspolitik for SFOen. Kirsten tænker at SFO-forældrerådet inddrages i dette arbejde på et 

senere tidspunkt. 

• Status på relationskompetence – oplæg fra Helle Jensen for alle skolens pædagogiske medarbejdere i okt. 

Der er etableret en arbejdsgruppe bestående af medlemmer af forældrebestyrelsen, ledelse, lærere og 

pædagoger. Der er enighed om at arbejdet med de professionelles (og børnenes) relationskompetence kan 

være en vanskelig ”størrelse” og at det tager tid. Arbejdsgruppens første skridt er en afklaring af ”Skal vi 

arbejde videre med dette?”. 

Kirsten understreger, at relationskompetence ikke kan stå alene i arbejdet med skolens inklusionsbørn. Her 

er det nødvendigt med specialpædagogiske redskaber. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Kort runde med nyt fra de tre afdelinger 

 Asken: Rene toiletter har været og er stadig et fokusområde. Farvel til Julie (studerende) og goddag til 

 Morten (ny studerende). Julestemning overalt. Forældrekaffen er blevet gået efter i sømmene – husk at 

 komme i næste uge. 

 Birken: Rene toiletter har været og er stadig et fokusområde. Godt gang i juleværksteder. 

 Fodboldturnering sammen med Asken. 

 Bøgen: Julefest/banko i morgen. Stort arrangement med omkring 500 deltagere. Børnerådet har været 

 med i planlægningen af festen. Børnerådet er meget aktivt og fungerer godt. Børnerådet modtager 

 mange breve i deres input postkasse.  Børnerådet ”råder” over 10.000kr af Bøgens budget. Bøgen 

 emmer af jul. Der arbejdes videre med projekt ”rene toiletter”. Indretning af Bøgens lokaler er på 

 programmet i det nye år. 

 

3. Input og afklaring  af punkter til kommende møder: 

• Pædagogik ”Skal alt være frivilligt?” 

• Brugen af multirummet 

 

• Åben hus arrangement fungerede ikke så godt 

• Opstart af SFO 1/8 inden undervisningsstart 

• Morgenåbning i SFO 

 

• Fordeling af roller i SFO forældrerådet 

• Input til kommende struktur 

• SFOens mål- og indholdsbeskrivelse 

 

4. Tydeliggørelse af forældrerådets  medlemmer og arbejde til andre forældre i SFOen 

Referatet vil fremover blive sendt i en besked til alle forældre samt ligge på skolens hjemmeside som vanligt. 

Første gang vil Kirsten skrive en lille peptalk som rådets arbejde. 

Der skal tages billeder af SFO-forældrerådets medlemmer. 

Karen tager kontakt til kontoret ang. mulighed for at kunne sende beskeder til alle forældre i SFOen. 

 

5. Kommende møder: 



 

 

15.01.19 kl. 19-21 med skolebestyrelsen, evt. en drøftelse af overgangen fra SFO til klub (3.kl. til 4.kl.) 

 samt SFOens mål- og indholdsbeskrivelse. 

27.02.19 kl. 19-21 

24.04.19 kl. 19-21 

21.08.19 kl. 19-21 

 

6. Punkter til næste møde 

27/2: 

Åben hus arrangement fungerede ikke så godt. 

Opstart af SFO 1/8 inden undervisningsstart 

Morgenåbning i SFO 

24/4: 

Pædagogik ”Skal alt være frivilligt?” 

Brugen af multirummet 

 

 

 

 


