
 

 

 

     

Referat fra SFO forældrerådsmøde d. 24.april 2019.  
 
Deltagere: Sanne, Stinne, Maja, Karen, Heidi, Nanna (pædagog i Bøgen) & Kirsten (Pædagogisk leder).  
Også inviteret på dette møde: Eva (fritidspædagogisk leder i Birken) 
  
Afbud: Annette (pædagog i Asken) og Heidi. 
 
Referant: Maja 
 
Dagsorden 

1. Velkomst 
  

2. Godkendelse af referat og dagsorden – input fra andre forældre – status foto 
 

Ikke noget nyt fra andre forældre 
 

3. Nyt fra ledelsen: 
Status på proces omkring ny struktur i SFO. 

 
Kirsten orienterer om bevæggrunden for, hvorfor vi nu har lavet om på strukturen i SFO’en. Det er en naturlig 
bevægelse af at, 4. klasserne er overgået til at være en del af klubberne fra 1½ år siden.  
 
Alle forældre er orienteret både i SFO og klub. Vi laver i SFO fra 01.08.19 to afdelinger 0.-1. klasse går sammen og 2.-3. 
klasse går sammen. Klassepædagogerne følger som udgangspunkt den klasse, som de er tilknyttet fra 0.-3. klasse.  
 

Status på justering af den nye reform – betydning for indskoling og SFO 
Fra regeringen side vil man gerne forkorte skoletiden, men de enkelte klasser har brugt § 16B så vil ikke mærkes så meget. 
1. klasse vil have en undervisningstime mindre, 0. klasse en understøttende undervisning mindre.  
 

4. Kort runde med nyt fra de tre afdelinger 
Nanna, Bøgen: Optaget af at skulle indrette en ny afdeling på voksenplan. Nyder det engagerede børneråd. Skal planlægge 
dyreskue. Derudover sommerfest, Sfo festival på Godsbanen, Vilde vulkaner 1. uge i juli fra onsdag til fredag. Derudover 
løbehold, cykelhold. Fokus på bevægelse.  
Asken. Forberede sommerfest, optaget af ny struktur. Vil gerne mere ud, nu vejret er blevet godt, der kommer snart til at 
være udetorsdag igen. 
Birken: Kan mærke vejret er blevet godt. Mere plads, mindre konflikter. Forberedelse til sommerfest. Faneleg på 
boldbanerne.  
 

5. Opgaver til sommerfesten d. 09.05.19  
KL. 17.30 Der ønskes at der er forældrene med i alle boderne. Se invitation der kommer snarest. 
 
Åbent hus arrangement d. 23.05.19 i forbindelse med Gamby. Invitation følger. 
 
 

6. Drøftelse af pædagogiske punkter 

• Morgenåbning i SFO 

o Mål og pædagogiske overvejelser. 

Åbent for dem der har behov. 



 

 

3 bh. Klasse ledere samt 2 vikarer. 20-22 børn. Meningen er en god stille start med morgenmad. Arbejder 

også med at det kan være godt for nogle børn, der fx kan have svært ved at sige farvel, der kommer der. De 

første 3 uger følges 0. klasserne i kasserne.  

 

I forældreperspektiv er det dog oplevet, at det kan være svært at aflevere. Da det bl..a kan være nye voksne 

samt nyt fysisk sted. Måske en fordel i den nye struktur at lave det i 0. klassen. 

Opfordre forældrene til at komme tidlig – altså ikke kl. 7.30-7.50, hvor morgenåbningnen lukkes ned, elever 

sendes til klasser, der er mange forældre og lærerne er ikke mødet ind i klassen endnu. En dialog med 

morgenåbningen i SFO’en og klasselæreren vil altid være god løsning, hvis man oplever, at ens barn har 

svært ved opstarten i skolen. SFO tager dette punkt med med input til videre drøftelse/evt. småjusteringer.  

o Input og drøftelse  

• Tanker, drøftelse og input til vores nye SFO struktur (Kirstens input) 
o Kirsten laver en overlevering af status, pædagogiske tanker og beslutninger 

o Input fra forældregruppen til det hørte. 

Se overstående. Spændende hvordan det bliver, når det bliver skudt i gang. 

• Tilbud af aktiviteter i SFO: ”Skal alt være frivilligt?” (input fra sidste møde) 

o Vores pædagogiske overvejelser ift. nuværende praksis 

Input og drøftelse 

Bøgen: Veksler mellem temaer og projekter. I temaer opfordres alle til at deltage. Alle aktiviteter er knyttet til 

temaet. 

Taler meget om at motivere. Opmærksom på hvem i når og ikke når. Værner samtidig om at det er børnenes 

fritid. I det korte rum hvor børnene ikke har skema, gør vi meget ud af at børnene mærker, hvad de kan lide, 

hvad de har lyst til. Samt motivation til at gøre ting selv. Vi har meget øje for, hvad de enkelte børn har behov 

for. Klassepædagogen og SFO afdelingen har særligt blik for de børn, der er i ”egen” klasse. Det er altid en 

fordel med kommunikation mellem forældre/klassepæd og SFO afdeling, hvis der er behov/ønske om at 

enkelte barn deltager i andre eller flere aktiviteter.  

Forældreperspektiv; Enkelte børn skal hjælpes mere til at opdage nye ting og aktiviteter.  

 

7. Punkter til næste møde (D. 21.08.19) 
- Evaluering af årets arbejde 

- Planlægning af valg til kommende års SFO forældreråd  

- Brugen af multirummet (input fra sidste møde)  

 
8. Eventuelt 

 
 
 
Kommende mødedatoer:  

21.08.19 kl. 19-21 


