
 

 

  

     Åbyhøj november 2019  

Dagsorden til SFO-forældrerådsmøde 9. december 2019 kl. 17.00-19.00  
 
Deltagere: Karen Kjær Larsen, Lars Britz, Lina Abdallah, Mia Andersen, Nanna (pædagog i Pæren), Annette 
(pædagog Æblet) & Kirsten (Pædagogisk leder) 
 
Referent: Lars 

 
1. Velkomst – præsentation af vores nye forældreråd – særligt velkommen til Lina og Mia, som ikke var 

med sidste gang (tavshedserklæring) 
2. Nyt fra ledelsen: 

- Status RULL 
Arbejdet er i fuld gang. Tilbygninger for 30mill og flere midler tilført i forbindelse med, at 
distriktsændringerne er udskudt. Formålet er, at klubberne skal være på skolen. Der er generelle 
pladsproblemer og de bliver kun værre. Primært klub-lokaler og lokaler til udskolingsklasser samt 
faglokaler til håndværk og design og billedkunst.  
Forventes færdigt: Sommeren 2021 
 

- Toiletindsats 
Løbende indsats, som startede i 2018. Toiletter er blevet renoverede. Omfattende indsats sidste 
år på alle tre klassetrin, som vil blive gentaget to gange årligt. Børnene bliver oplært i at sige til, 
hvis toiletforholdene er uudholdelige.  
 

- Info møde kommende 0. klasser 
Infomøde for fjorten dage siden, men ikke det store fremmøde. Dog var der mange konstruktive 
spørgsmål fra forældrene. En del af grunden til, at der ikke er mange kan være, at mange af 
forældrene har børn på skolen i forvejen.  
Stor usikkerhed om, der skal være tre eller fire klasser. I øjeblikket er der ikke nok børn til fire 
klasser, men det kan komme senere.  
 

- SLF 
Stærke læringsfællesskaber er i fuld gang med implementeringen i både undervisning og i SFO.  
Vi har en læringspartner fra børn og unge, som er med til at sikre implementeringen. Der er god 
energi på det hele vejen rundt på skolen. Dog synes nogle, at der bliver brugt meget tid på det. 
Tiden kan bedre blive brugt andre steder, som det ser ud lige pt. SÅ vi forsøger at finde en god 
balance i det hele. 
 

- Udskiftning personale – Katrine, Line, Casper, støttepersoner (ny og flere), løntilskud 
Casper, 1b, er blevet ressourcepædagog, som erstatning for Mikael Riis, der rejste d. 1 
november.  
Klassepædagog, Line, er ansat. Kommet fra barsel og har været pædagog i mange år.  
Maria, som blev ansat i Pæren 3.A fra sommers, blev sygemeldt pga. barsel og kommer ikke 
tilbage før efter sin barsel. Katrine ansat i hendes stilling.  
Ny støtteperson, Frederik, er kommet til, som erstatning for Nikolaj. 



 

 

Ny studerende, men ikke de to som lovet, hvilket giver et hul og et problem med normeringen.   
  

3. Kort runde med nyt fra de to afdelinger - Pæren og Æblet 
Pæren: 
Kvartalsplanlægningen er undervejs (torsdag). Forsøger at udnytte pladsen på bedste vis, uden at gå 
for meget kompromis med de velfungerende temaer. Juleværksteder er temaet i øjeblikket, hvor 
børnene er meget aktive. Puderummet i Æblet bliver også anvendt, samt selvfølgelig gymnastikken 
og bussen.  
Fokus på støtte, specielt med overgange fra Skole til SFO, eller fra SFO til hjemmet. To voksne er sat 
af til dette.  
 
Juletraditioner: Juletræsfældning, Julebanko i aulaen. Lucia optog fredag d. 13.   
 
Æblet: 
Arbejder fortsat med at skabe en rytme i den nye struktur. Teaterrummet er blevet lukket, for at 
sikre bemandingen i de andre rum. Fokus på ”krydseren” og dens rolle, som er blevet gjort mere 
bred.   
Der er ligeledes gang i juletemaet.  
 

4. Input til tema til mødet med skolebestyrelsen (d. 16 Januar) 
- Forslag om, at vi tager et kort møde (1 time) med skolebestyrelsen og derefter et møde med SFO 
forældrerådet på en time efterfølgende.  
- Ny hal til Åbyhøj. Forsøgt før, men et nyt forsøg kunne være et forsøg værd.  
- Forslag til Mobiltelefon-politik. Som det er nu, bliver den slags håndteret af de enkelte klasser 
individuelt, men der er ikke nogen større generel politik ift. en samlet mobil/multimediepolitik. 
 
 

5. Pædagogisk diskussion:  

• Opstart af nye 0. Klasser – Annette redegør hvad vi har gjort anderledes i år fra 1. august til 
skolestart, og hvordan det er forløbet. Kirsten redegør for klassedannelsesproceduren, der er 
justeret til med børnehaven. Input fra forældre ift. om noget skal justeres.  
- Ugeplan, der tydeliggjorde, hvad der blev arbejdet med for tiden.  
- Mere opmærksom på den enkelte elev i den første tid 
 
Kritik:  
- Manglende skiltning og forvirring om hvor Stilken og blomsten var 
- Forvirring om, hvor aktiviteter foregik 
 
Til kommende år: 
- Mere synligt, hvem der er klassepædagoger. Blev forsøgt med klistermærker, men de faldt af  
- Mere tydeligt, at det er gavnligt at starte tidligt i SFO, hvis man har mulighed for at planlægge 
det med sommerferien. 
 

• Ny struktur I SFO – der ønskes input til det der fungerer rigtig godt, så der kan komme mere af 
det. Kirsten redegør for overvejelserne og bevæggrundene til, hvorfor vi har valgt som vi har 
gjort. Input fra forældre til om noget evt. skal justeres.  



 

 

- Dette punkt kunne vi ikke nå. På næste møde bliver dette diskuteret, med udgangspunkt i det 
oplæg Kirsten kommer med til mødet.  
 
 

6. Punkter til næste møde (marts) 
• Brugen af multimedierum – opfølgning på debatten sidst, hvor det har været diskuteret i 

afdelingerne. 
Ny Struktur i SFO 
 

7. Eventuelt 
- Problem med stole, der står på bordene, der giver indtryk af, at stuen er lukket. Det er ikke 
meningen, at stolene skal være oppe, når stuen er i brug.  

 
Kommende møder:  
Torsdag d. 16/1, kl. 19-21 (møde med skolebestyrelsen), Mandag d. 2/3, kl. 19-21, Torsdag d. 30/4, kl. 17-19, 
Tirsdag d. 25/8 kl. 17-19 
 
Liste med punkter 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.  

• Synlighed af forældrerådets arbejde til andre forældre 

• Input fra andre forældre til møderne 
 


