Referat af SFO-forældrerådsmøde 24. september 2020
Inviteret: Maja Vibe Hammer, Lars Britz, Mia Andersen, Lina Abdallah, Karen Kjær Larsen, Line (pædagog i
Pæren), Annette (pædagog i Æblet) & Kirsten (Pædagogisk leder)
Afbud: Lars, Line
Referent: Maja
1. Nyt fra ledelsen
• Kompetenceløft forløb til kommende 0. og 1. årgang i samarbejde med PPR – er startet
o Udvikling og kompetenceløft i Arb. Med udvikling udfordrede børn i samarbejde
med PPR.
o Forløb for 0. og 1. årgang.
o Haft 1. undervisningsgang med efterflg. Øvebaner blandt andet ud fra NEST
principper med bl.a. fokus på det der virker.
o Konsulenterne kommer også på besøg i klasserne med efterflg. Sparing til lærer og
pædagogerne.
•

Distriktsudvidelse
o Kirsten redegør for nuværende proces

•

Mål og indholdsbeskrivelse
o Udsættes til næste møde

2. Nyt fra de to afdelinger
Æblet v/ Annette
o Anette fortælle: Udfordret med aktiviteter, klasseopdeling og ekstra ressourcer
grundet Corona.
o Vi får dog mere og mere målrettede aktivitter/projekter som pædagoger, hvor
børnene stadig er klassedelte. Dilemmafyldt bl.a. i fht. Venskaber på tværs af
klasserne.
o Tænker i forberedelse i fht. Vinteren. Bl.a. tanker i fht. Aktivitet og tema kasser. Samt
brug af de små gymnastiksale.
o Idé kunne også være at lave Ude SFO,

3. Planlægning af informationseftermiddag og deltagelse i SFO forældrerådet
Informationseftermiddag: Onsdag d. 07.10 20 kl.
Første møde med nyt SFO forældreråd: 28.10.20 kl. 17.00-19.00

Kirsten retter opslaget fra sidste år til, og sender det ud og hænger det op.
Det vil være godt, hvis der er 1-2 deltagere fra nuværende forældreråd, der vil deltage på
infomødet.
4. Samarbejde med skolebestyrelsen omkring procedure for digital dannelse.
o Flere har reageret i fht. Cromebooks. Arbejdsgruppe og møde planlagt i på tværs af
ledelse, ansatte og bestyrelse.
o Fra SFO rådet vil Maja gerne være med i arbejdsgruppen.
5. Anderledes SFO struktur i coronatiden
• Input fra SFO rådet.
o Hårdt forår. Svært at navigere i som forældrene helst skulle holde børn hjemme.
Helt anderledes efter ferien i f.h.t. bl.a. aktiviteter.
• Kirsten redegør for hvordan vi er organiseret ift. sundhedsstyrelsens retningslinjer.
o Mange tilbagemeldinger fra forældrene i foråret.
o Regler og retningslinier er holdt helt op ad B&U.
o Vurderingen er blevet lagt ved forældre i fht. Pasningsbehov. Årsagen er blandt andet
pladsmangel på en længere SFO dage.
•
•

Input fra jer ift. oplevelser fra børn og forældre
Kan vi gøre mere, for at skabe et endnu bedre tilbud under de nuværende rammer

6. Punkter til næste møde
• Mål og indholdsbeskrivelse
• Velkommen til nyt forældreråd
• Indhold af kommende møder
7. Evt

Liste med punkter til fremadrettede temaer fra forældre
• Frivillighed omkring aktiviteter – deltagelse i fastlagte aktiviteter, hvor meget og hvordan?
• Sprog – fokus på sprogbrug. Hvordan taler børn og voksne sammen.
• Synlighed af forældrerådets arbejde til andre forældre
• Input fra andre forældre til møderne

