
       

Referat af SFO-forældrerådsmøde onsdag d. 17.03.21 kl. 19.00-21.00 på teams   
 
Inviteret: Maja Vibe Hammer, Lars Britz, Mia Andersen, Lina Abdallah, Karen Kjær Larsen, Line (pædagog i 
Pæren), Annette (pædagog i Æblet) & Kirsten (Pædagogisk leder) 
 
Deltagere: Mia, Lina, Karen, Annette, Line og Kirsten  
 
Referent: Mia 
 

1. Velkomst, kort tilbageblik og opsamling 

Pga corona er det længe siden vi har været mødtes. SFO forældrerådets samarbejde har som 

afslutning i sidste skoleår og gennem hele dette skoleår haft trage kår. Men vi har besluttet at 

afholde de fremadrettede møder på teams, så vi kan holde fast i arbejdet.  

 

2. Nyt fra ledelsen 

• Ny skoleleder – Susanne startede 1. december. Hun er godt i gang.  

• Antal kommende 0. klasser, Status på arbejdet med distriktsudvidelsen – Alt peger på at 

der kommer 5 klasser. Flere har været bekymrede for indmeldelsen af børn fra vores 

tidligere distrikt. Tallene omkring indmeldinger er som de har været tidligere år. 

Indsatsen på distriktsudvidelsen har vi på skolen fortsat fokus på. Nogle af de ekstra 

ressourcer vi har fået i den forbindelse vil vi bruge på 2 sprogskursus for kommende 5. 0. kl 

ledere og et antal pædagoger i kommende 0. og 1. klasse. Udvidet samarbejde med den 

boligsociale helhedsplan i Bispehaven (er iværksat og vi har en lærer i indskolingen, en 0. kl 

leder og en kommende 0. kl pædagog afsat til dette arbejde og på kompetenceløft). Vi 

arbejder på en indsats for kommende skoleår. Ud over det arbejder vil på timer i vores 

sprogværksted med nogle ekstra timer i de kommende 0. klasser samt udvidet 

kommunikation til vores 2 sprogs familier på hjemmeside, til møder osv.   

• SLF - stærkere læringsfællesskaber i SFO regi – kommende øvebane: Mål og 

indholdsbeskrivelse – se senere punkt 

   

• Kort omkring corona-situationen – interessefællesskaber (ønske om punkt på sidste møde) 

Snak omkring hvordan Corona+ hjemmeundervisningen er blevet håndteret på 

Gammelgårdsskolen vs. De andre skoler i distriktet.  

 

3. Nyt fra de to afdelinger 

Æblet v/ Annette  

- Der er en god studerende (Janus) som har stået for Kahut Quiz. Det har været en succes.  

- Kunstprojekt er under opsejling med ++ brikker, mere fælles skab hver for sig med de 

andre klasser, hver for sig. 

- Puderummet (Det gamle) er nedlagt og er nu et ”gå hjem” rum hvor de sidste som hentes 

samles fra kl. 16  

- Status med værkstedet; Måske trækkes ud når vejret er godt. Forhindring i det der er et 

begrænset område som pt. er 0.c der er her.  



Pæren v/Line 

- Corona fylder naturligt meget både for voksne og børn.  

- Fokus på demokrati og medbestemmelse for hvad der skal laves, ingen børneråd eller 

nyhedsbreve.  

- Rekord uge er lavet.  

- Fokus på bevægelses former særligt udendørs. 

- Venter på svar om ”Vilde vulkaner” kan lade sig gøre, pga. Corona.  

- Der er mange fremmødte elever i SFO, hvilket tyder på børnene gerne vil være i tilbuddet. 

-  

 

4. Forslag til punkter til det samlede møde mellem skolebestyrelsen og SFO forældreråd d. 17.05.21  

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

- Drøfte mål og indholdsbeskrivelse  

- Snak om den form mødet vil blive afholdt under. Teams møde med 20 deltager. Fælles 

enighed at formen ikke vil være optimal, og at møderne vil blive planlagt i de kommende 

skoleår 

  

5. Kort status digital dannelse 

- Stor opbakning ift. deltager i gruppen. Meget kompetente deltager med stor viden inden 

for området. 

- Arbejdet bliver meget bredt og stort, i forhold til hvad der skal være fokus på. Der er ikke 

kapacitet/båndbredde på nuværende tidspunkt.  

- Det kræver stillingtagen fra skolebestyrelsen og herefter vil gruppen tages op igen. 

 

6. Kort status ift. hal-udvalget 

- Der arbejdes på mange fronter, og der sker meget.  

- Hallerne der arbejdes på, vil være multihaller som kan bruges både af skole og 

fritidsaktiviteter.  

- Der arbejdes fortsat på placeringen af hallen, nord for gymnastiksalene og græsområde 

ved Sophus Bauditz vej. Pt. arbejdes målrettet mod placeringen nord for gymnastiksalene. 

Der skal bland andet være område til glatring, fitness, cafe mv. altså et bredt udvalg af 

fritidsaktiviteter,  

- Der er givet penge fra en fond 1½ mil., som har gjort det muligt at få udarbejdet tegninger 

på projektet, som bruges til at søge midler.  

- Projektet er søgt midler ved Sport og fritid, som har 48 mil. til at fordele mellem 

ansøgerne, der er søgt for 250 mil. Så der er mange som ansøgere, der krydses fingerer.  

- Projektet har fået etableret sig som en forening.  

- Foreningen ønsker at flere kommer med i foreningen, så projektet bliver et fælles projekt 

for indbyggere i området.    

 

7. Præsentation af arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelse 

• Herunder kort drøftelse af indholdet – vi skal bruge mere tid næste gang 

• Der skal arbejdes med mål- og indholdsbeskrivelse i foråret og næste skole år.  



Vi har valgt det skal være vores SLF projekt.  

Der skal arbejdes med de tre temaer: 

- Børnefælleskaber 

- Forældresamarbejde   

 

- Motivation, robusthed og vedholdenhed.  (Dette tema arbejder vi med hen på året alt 

efter status på de første temaer). 

 

8. Punkter til næste møde 

- I dag mindre fremmøde. Der kommer ikke forslag til nye punkter. Næste gang stadigt fokus 

på mål og indholdsbeskrivelsen, med drøftelse af børnefællesskaber og 

forældresamarbejde.  

 

9. 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. 

• Input fra andre forældre til møderne og synlighed af forældrerådets arbejde. 
 
 
Kommende møder:  
28.04.21 kl. 17-19, 17.05.21 kl. 19.21 (Fælles med SB.- afklaring afventer), 26.08.21 kl. 17-19  

 


