Åbyhøj August 2019

Referat SFO-forældrerådsmøde 21.august 2019
Deltagere: Maja Vibe Hammer, Karen Kjær Larsen, Nanna (pædagog i Bøgen), Annette (pædagog i Asken) &
Kirsten (Pædagogisk leder)
Afbud: Heidi Darre, Stinne Nygaard Løvind
Referent: Karen
1. Velkomst
2. Nyt fra ledelsen (status på opstarten af skoleåret)
a. Før sommerferien blev der ansat en ny SFO-pædagog, Maria Holst Bach, som begyndte 1/8-19
b. Den nye administrative leder Bettina Snedker Berwald begyndte 1/8. Hun har en delt stilling
mellem Åby skole og er på Gammelgårdsskolen og er desuden administrativ lederfor de 2
dagtilbud. Hun er typisk på Gammelgårdsskolen onsdag og torsdag, og nogle gange fredag.
c. Der er ansat 2 nye morgenåbnere i SFO’en, Bita og Nikolaj.
d. Der afholdes nu forældremøder på alle klassetrin med deltagelse og Torben og den relevante
pædagogiske leder.
e. Tilbygning og renovering af skolen. Tegningerne ligger nu fast med de samlet set 40
klasseværelser, og projektet skal sendes i udbud. Forhåbningen er at komme i gang efter
efterårsferien 2020 og at det står færdigt ved årsskiftet 2020/21. Lige nu er der ingen
vandreklasser, men det kommer der under byggeriet.
f. De nye SFO’er ”Æblet” og ”Pæren” er nu etableret for hhv. 0.-1. og 2.-3. klasse. Det er nyt for
både børn og forældre, at 4. klasserne nu er alene i klubben, men klubben og Pæren
samarbejder fortsat, bl.a. deler de udearealer.
3. Kort runde med nyt fra de to afdelinger - Pæren og Æblet
a. Æblet: er i etableringsproces, der er mange nye ting med flere børn (200), personaler og
større arealer. Der arbejdes i UUP-timerne med at børnene kommer til at lære alle de nye
voksne at kende, de nye rum og de nye ikoner på Tabulex. Personalet er i gang med
opdatering af Tabuleksikonerne ift. de nye rum i Æblet: fx æblestilken og æbleblomsten. Der
har været tunet op på introen i begyndelsen af august forud for skolestart og der er kommet
mange positive tilbagemeldinger fra 0. klasses forældre omkring opstarten. Der er lige sendt
nyhedsbrev ud til alle forældre. Det nye udeværksted er færdigt, men ikke indrettet eller
taget i brug endnu.
b. Pæren: er også i etableringsproces. Der er god stemning både blandt børn og personalet. Der
er gang i mange aktiviteter. Børnene informeres om aktiviteterne både via magnettavlen i
caféen og via forældreintra. Hver fredag er der café, hvor alle børn og personale samles til
fælles info. Pærens aktiviteter begynder lige efter skole kl. 13.30, børnene har ikke ”udetid”
inden, som de har i Æblet. Er gået i gang med at forberede børnerådsvalg, der skal vælges 2

fra hver klasse, dvs. 18 børn, og derudover 2 pædagoger, som mødes månedligt i Pærens
børneråd. Arbejder også med Tabulex og hjælpe børnene med at huske at krydse ud.
4. Fælles drøftelse af den nye struktur. Nye rum, hvor er de? Bedre oplysning om ”hovedindgang” i
Æblet (æblestilken) og hvor der er Tabulex udover ved ”hovedindgangen”. Lettere adgang til flere
Tabulex over hele SFO’en, så børnene har lettere ved at krydse ind hvor de går hen.”
5. Pædagogisk diskussion: Brugen af multirummet. (Vi arbejder videre med dette på kommende møde,
hvor vi forhåbentlig har flere forældre til at deltage).
a. Rammerne nu og de pædagogiske overvejelser. Se dokument udsendt af Annette.
b. Det kan være svært for nogle børn at deltage i gaming i multirummet. Især hvis man ikke
kender det i forvejen kan det være svært at komme ind i det fællesskab. Multirummet er
meget tiltrækkende for nogle børn – andre (formentlig primært pigerne) ænser det ikke. Skal
de allerede game i 0. klasse? Bekymring for om det bliver for ensidigt. Kan man arbejde med
et timepas, så der ikke er nogen, der spiller hele tiden og nogen der aldrig kommer til?
Forslag om at lave rene ”pige-dage” i multirummet, så de også får mulighed for at få
kendskab til dette univers. Punktet genoptages på et senere møde.
6. Evaluering af årets arbejde
a. At være med i SFO-bestyrelsen giver et rigtig godt indblik i arbejdet i SFO’en og skolen i øvrigt.
Der har været et godt indhold på møderne. Det har været godt at planlægge de
pædagogiske punkter fra starten af året.
7. Planlægning af information og oplæg til infomøde omkring SFO forældrerådets arbejde samt
opstilling til deltagelse (26. september 16.00-17.00).
a. Karen skriver et input til opslaget.
b. Kirsten nævner det på alle forældremøder.
8. Punkter til næste møde
a. Multirummet.

