Åbyhøj oktober 2019

Referat fra SFO-forældrerådsmøde 24. oktober 2019 kl. 19-21
Deltagere: Stinne Nygaard Løvind, Maja Vibe Hammer, Karen Kjær Larsen, Heidi Darre, Lars Britz, Nanna
(pædagog i Pæren), Annette (pædagog Æblet) & Kirsten (Pædagogisk leder)
Afbud: Lina Abdallah, Mia Andersen
Referent: Stinne
1. Velkomst – præsentation af vores nye forældreråd
2. Forældrerådets kommende arbejde
• Afklaring af roller og opgaver i SFO forældrerådet
o Vedhæftet: ”vejledning i arbejdet i SFO forældreråd i Aarhus Kommune
• Mødedatoer og - tidspunkter for kommende møder
• Afklaring af rådets roller til møderne
• Udfyldelse af tavshedserklæringer
Drøftelse:
Personalet vil gerne have en tilbagemelding fra forældrene i forhold til det arbejde de laver.
Der er enighed om, at der på møderne er fokus på det praksisnære pædagogiske arbejde.
Det vælges at arbejde ud fra en model uden formand og næstformand.
Mødedatoer det kommende år:
Mandag d. 9/12, kl. 17-19
Torsdag d. 16/1, kl. 19-21
Mandag d. 2/3, kl. 19-21
Torsdag d. 30/4, kl. 17-19
Tirsdag d. 25/8 kl. 17-19
3. Nyt fra ledelsen:
- Info om temadag for SFO personalet d. 10.10.19
Temadag om struktur. Der var tid til at diskutere relevante problemstillinger.
Pæren: Fokus på overgang fra skoletid til SFO-tid.
Æblet: Refleksioner omkring at være funktionsopdelt. Må børnene være i rum hvor der ikke er
voksne til stede?
Der er i år generelt flere ressourcer til de mindste elever i forhold til de tidligere år.
Der er en god energi og optimisme i de to afdelinger, selvom der stadig er udfordringer i
hverdagen, som vi arbejder på at finde optimale løsninger på.
-

Status på den nye struktur

Den nye struktur fylder stadig meget. Der er stadig nogle forældrehenvendelser i forhold til at
det kan tage lang tid at finde sine børn om eftermiddagen. Dette arbejder vi på, og vi oplever,
det er blevet meget bedre.
Input fra forældre:
Der er stadig en fornemmelse af at både forældre og børn ikke har helt styr på Æblets rum og de
voksne i Æblet.
Kan børnene inddrages mere i arbejdet med at få ejerfornemmelser og tilhørsforhold til Æblet?
Det mærkes at der er god fysisk plads til børnene i Æblet – der er bedre plads til at lege og
fordybe sig end det var sidste år
Der er ikke så meget plads rent fysisk i Pæren – ex. er der et meget lille LEGO-hjørne.
-

SLF arbejdet
Stærkere læringsfællesskaber. Der arbejdes godt med dette på skolen.

-

Nye distrikter. Der er lagt op til, at distriktsændringer udsættes ift. til de mange høringssvar, der
er kommet. Vi får mere afklaring d. 30.10.19. Der ses endvidere på behovet for nye lokaler. Der
skal ses på budgettet igen – skal der tilføres ekstra ressourcer?

4. Kort runde med nyt fra de to afdelinger - Pæren og Æblet
Pæren: Der er fokus på at få gang i et samarbejde med forældrene. Hvordan sikres der tid til de
børn, der er kede af det. Fokus på at der er hjælp og omsorg til at håndtere de svære situationer.
Der er fokus på tjekker-funktionen. Der bruges meget tid på at finde børnene. For øjeblikket køres
der med to tjekkere. Der bliver normalt sendt mellem 40-60 børn. Hvad kan der gøres for at undgå
at bruge så mange ressourcer på den funktion?
Æblet: De er stadig i gang med at skabe Æblet. Der er meget, der stadig er nyt. Der arbejdes med
overordnede temaer hvert kvartal, som starter ift planlægning på kvartalsplanlægningen. Der er en
oplevelse af, at de er kommet godt i mål med at få skabt tryghed og god start for nye 0. klasser.
Fokus på at få tydeliggjort rummenes funktion.
5. Pædagogisk diskussion: Brugen af multimedierummet
Dette punkt har været på listen over ønsker. Vi startede op på dette punkt på sidste møde inden
sommerferien, men kom ikke så langt. Vi besluttede, at vi ville tage det med på dette møde.
o Hvordan er rammen nu – vores overvejelser
I Æblet har der ikke været så meget åbnet i multimedierummet/computerrummet som
sidste år. Der har været fokus på noget andet, og derfor er det blevet nedtonet.
o Input fra forældregruppen
• Nogle forældre oplever, at der er meget spilletid og meget tid på at kigge på spil
– Der savnes retningslinjer for hvordan reglerne er?
• Fra børnehaven er børnene ikke vant til at spille Playstation og computer – skal
det overhovedet være et tilbud i 0. og 1. klasse?
• Det er afgørende hvordan mængden er?
• Nogle forældre kan føle, at de skal købe en Playstation, så deres børn kan følge
med og ikke være udenfor

•
•
•
•

Programmering kan måske være bedre end spil – der findes flere små sjove
programmeringsspil, de bl.a. bruger i skoletiden
Lav evt. små film eller bøger
Kan det være en idé med et spillepas?
I Pæren er et helt rum inddraget til spil. Der er ligeledes en computer i rummet,
hvor der spilles bordtennis – hvad er overvejelserne omkring dette?

Vi tager en ny pædagogisk diskussion omkring brugen af multimedierum og tilhørende spil i de to afdelinger i
fremtiden. Her tages input fra forældrene med, og punktet kommer igen på et SFO forældrerådsmøde, så vi
kan redegøre for vores pædagogiske beslutning. Måske skal der inviteres en pædagog med til dette møde,
som har meget arbejde i og omkring mulitmedierummet, så de pædagogiske overvejelser kan underbygges
af én, der brænder for dette område.
6. Ønsker til kommende temaer
SFO ønsker:
• Synlighed af forældrerådets arbejde til andre forældre
• Input fra andre forældre til møderne
• Deltagelse i ”sikker skolevej” sammen med skolebestyrelsen – Der ikke nogen i
forældrerådet, der har et ønske om at deltage i et udvalg sammen med Skolebestyrelsen.
Ønsker til fremadrettede temaer fra forældre:
• Ny struktur i SFO
• Opstart af nye 0. klasser – opfølgning af sidste års drøftelser
• Frivillighed omkring aktiviteter – deltagelse i fastlagte aktiviteter, hvor meget og hvordan?
• Sprog – fokus på sprogbrug. Hvordan taler børn og voksne sammen.
• Punktet omkring brugen af multimedierummet tages op igen efter arbejde i de to afdelinger.
7. Punkter til næste møde
Ny struktur I SFO – der ønskes input til det der fungerer rigtig godt, så der kan komme mere af det
Opstart af nye 0. klasser
8. Eventuelt
Der laves en gruppe på AULA til SFO forældrerådet. Annette er ansvarlig

