
       

Referat af SFO-forældrerådsmøde onsdag d. 28. oktober 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: Karen, Maja 
 
Referent: Line 
 

1. Velkomst og præsentation til nye medlemmer 

Vi tænker ind i hvordan der kan være en årgang fra der nuværende forældreråd til et nyt, med nye 

medlemmer på sigt. 

2. Planlægning af årets kommende mødet  

• Fastsættelse af datoer og tidspunkter. Forslag: 14.12.20 kl. 19-21, 11.01.21 kl. 19-21 (med 

skolebestyrelsen), 02.02.21 kl. 17-19, 17.03.21 kl. 17-19, 20.05.21 kl. 19-21, 26.08.21 kl. 17-

19  

Ref: Datoer godkendt 

 

• Input til indhold 

Hvordan går eftermiddagen? -Se under nyt fra afdelingerne. 

  

3. Nyt fra ledelsen 

• Status på arbejdet med distriktsudvidelsen 

Ref: Som sådan intet nyt, der er info møder pt. Der er god dialog på disse møder. Det 

hjælper at få data, så bekymringerne ikke fylder på samme vis ved de ”nye” forældre.  

• SLF - stærkere læringsfællesskaber i SFO regi – arbejde med årsplaner i UUP, sociale 

årsplaner og ”MinPlan” 

Ref: Der er blevet informeret om dette på tidligere møde. Der er udarbejdet et skema som 

følger barnet. Dette er inden for dansk, matematik og det sociale område. 

• Status omkring ansættelse af ny skoleleder 

Ref: Der er ansat ny skoleleder og dette bliver offentlig gjort senere på ugen.   

• Mål og indholdsbeskrivelse – kort status 

Ref: Der er blevet bestem, på rådmands niveau bestemt at der skal laves en revideret vision 

på sfo- og klub-området. Dette skal bl.a. indeholde er revidering af mål- og 

indholdsbeskrivelsen i SFO , hvilet vi vil gøre til en proces blandt medarbejder og senere på i 

forældreråd. 

 

4. Nyt fra de to afdelinger 

Æblet v/ Annette  

Der lavet aktivitetskasser til hver klasse, til stor glæde for alle.  

Agnete som er studerende stopper til december, også kommer der to nye.  

 

         Pæren v/Line 



Vi har været meget klassevis. 

Vi arbejder meget med begrebet interessefællesskaber, så vi kan samle dem på tværs. Vi er bl.a. i 

gang med løbehold og børneråd. Og håber meget på at kunne lave flere ting som det. Især til jul, 

som vi  er ved at planlægge.  

 

Vi har også lavet aktiviteter hvor vi voksne kommer rundt i de forskellige klasser med syning, 

havregrynskugler osv. 

Til Halloween har alle klasser fået et klassesæt med krea ting.  
 
             Ifht smitteopsporing så laver vi lister over de hold og fællesskabet der er, morgenSFO, kl 15.45 hvor         
vi samles i Pæren. De afleveres til Mette eller Kirsten. 

Vi forsøger at være up to date med ting i klasserne så der er noget børnene selv kan være i gang med, spil, 
bold osv.  
 
Patrick er kommet tilbage fra barsel, og Mette som er studerende, stopper i november, ny studerende 
Sarah. 

SFO v/Kirsten 
Vi følger selvfølgelig de retningslinjer der er på området ifht corona, og er hele tiden i proces. Vi kan ikke 
bedrive SFO som vi plejer. Der har været bekymring omkring udmeldelser, men der har ingen været. 
Børnene er glade for at være i SFO. 
 
Input fra forældregruppen.  
-Positivt at der er kommet kasser og tænkt aktivitet ind på en ny måde.  
-Kunne man have fokus på hvordan rammerne evt. kunne ændres når man går fra skole til SFO (hygge). 
-Stemning er blevet bedre kontra foråret hvor det var lidt svært. 

 

5. Evaluering af informationsmødet  

• Det kom kun to forældre, hvordan kan vi gøre noget andet? 

  

6. Tiltag til at gøre mere opmærksomhed på SFO forældrerådet 

• Hvad har vi tidligere gjort – Kirsten redegør kort for den del, og input fra forældre, der har 

siddet sidste år 

• Drøftelse af hvilke tiltag af, hvad der vil være gode at sætte i værk 

Ref af 5 og 6: Kunne man lave et skriv og bede folk om at melde tilbage til forældrerådet så vi 
får input fra flere og et brev hvor forældrerådet fortælle om hvad der sker i forældrerådet, så 
vi kan få nye med. – forældrerådet arbejder på et skriv som kan sendes ud til alle på Aula. 
Lars og Mia starter på et fælles skriv. Kirsten sender forsat dagsorden og referatet ud.  
 

7. Punkter til næste møde 

-Opfølgning på aktiviteter og interessefællesskaber. 

-Opfølgning på digital dannelse. 

-Input fra andre forældre til møderne og synlighed af forældrerådets arbejde. 

 



8. 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 

 


