
Referat SFO forældrerådsmøde d. 28.04.2021 via Teams 

Tilstede: Kirsten (pæd.leder), Line pædagog fra Pæren, Anette pædagog fra Æblet, Mia Andersen, Karen 

Kjær Larsen & Maja Vibe Hammer.  

Afbud: Lars Britz, Lina Abdallah.  

Referent: Maja 

1. Godkendelse af referat 

2. Referat godkendt 

3. Nyt fra ledelse 

a. Fagfordeling fylder, men går planmæssigt. I for holdt til SFO delen skal der ansættes en ny 

pædagog i den ene nye 0. klasse i en tidsbegrænset stilling. 

På ledelsesplan er der mange medarbejere pr. leder. Der skal derfor ansættes en 

pædagogisk leder til at dække medarbejderansvaret. Mette og Eva bliver derfor desværre 

opsagt i deres FPL-stilling til udgangen af året, da de ikke kan varetage denne del, men 

fortsætter begge i SFO’en uden ledelsesopgaver. 

Der er ikke påbegyndt proces endnu i fht. Ansættelse af ny pædagogisk leder.   

Der appelleres til det til bliver beholdt som ’voksen-viden’ 

 

b. Corona situationen. 

Hverdagen køre generelt godt.  Coronarestriktionerne mærker de yngste klasser også har 

ført positive output med i fht. At klassepædagogen ar haft mulighed for at være særlig tæt 

på egen klasse, samt at det har givet gode rammer for at skabe gode rammer for udvikling 

at nye legerelationer i klassen. 

I fht risiko for sognenedlukningen er personalet blevet informeret om procedure for 

nedlukning om nødvenligt.  

c. Det bliver fem kommende 0.klasser (børn fra 31 forskellige institutioner). 

d. VI arbejder på at finde ekstra ressourcer til tiltag for vores nuværende 0. klasse, da deres 

skolestart grundet corona har haft lidt mangler ift. hvad vi plejer at tilbyde.   

 

4 . Nyt fra afledingerne  

Æblet ved Kirsten/Anette  

God respons på Kahoot som en del af fredagen. Dejligt når der bliver informeret det generelt og i fht. Hente 

tidspunkt. Det er en stor succes som der også bliver videreudviklet på. Vores to 7 ugers studerende stopper 

nu. Janus stopper ved udgangen af maj måned.   

Nyt fra Pæren ved Line 

Pæren arbejde meget med emneuger. Det har bl.a. haft; Ude-uge, gaminguge,  bevægelsesuge, Danmark 

rundt uge.  



Der eksperimenteret med at bringe udelivet mere i spil med fx løbehjul i skolegården, samt at bytte 

legeområder, så områderne forbliver spændende.  

Der har ligeledes været afholdt aftenåbning udendørs for 3. klasserne en enkelt gang. 

Fra medarbejdes side ønsker de, og er samtidig udfordret i, at bringe deres forskellige kompetencer i spil i 

de forskellige klasser. 

Medarbejder har tænkt mange ideer i fht. At skabe nye legemuligheder med coronarestriktionerne, men 

rigtig mange bliver ikke godkendt af beredskabsstyrelsen, da der fx er for mange der krydser kontakter m.v.   

Sarah (studerende) stopper ved udgangen af maj måned.  

 

5. Arbejde med Mål og indholdsbeskrivelse.  

Arbejdet med denne stadig på et undersøgende stadie.  

Spændende temaer der er udvalgt til at arbejde med. Temaerne er flg. Børnefællesskaber, 

forældresamarbejde og motivation, robusthed og vedholdenhed.  

Der er stort fokus på den fritidspædagogiske del i Aarhus kommune og politisk side.   

Blandt andet i for holdt til Forældresamarbejdet gennem bl.a. SFO forældrerådet samt øget fokus 

på at have repræsentant i bestyrelse.  

Samt at SFO måske kan komme på dagsordenen på bestyrelsesmødet.  

Der er nedsat en styregruppe, der arbejder på hvorledes Mål og indholdsbeskrivelsen kan 

implementeres.  

Hvordan og hvilke data der skal indsamles, da der er ønske om at have et fokus der rammer alle 

børn.  

Endvidere arbejdes der pt. I forhold til forældresamarbejde. Målet er en folder/skriv til forældrene 

der kvalificere arbejdet gennem Stærkere læringsfællesskaber. 

Styregruppen tænker forældrene i spil i forhold til forældreperspektivet senere i processen.  

 Hvordan kan forældrene involveres i forhold til info om arbejdet. SFO rådets input heri, tænker 

vi den bedste kommunikationsform til at nå forældrene er via Ugebreve og/eller månedsbreve.  

  

6. Fælles afstemning af kommende møder 

Det har været lav mødedeltagelse til de seneste to møder. Der opleves lidt mødetræthed og da næste 

fastsatte mødedag allerede lægger 17/5 21 tænker vi umiddelbart at droppe dette møde. Så vi i stedet  

mødes efter ferie friske i august d. 26.8. 21, inden SFO-rådsvalget. Kirsten vejer lige stemningen hos det 

øvrige SFO råd.  

Mia og Lars har sidste efterår lavet et ’Skriv’ om forældrerådets arbejde, der sendes ud til forældrene 

eftersommerferien som appetitvækker, inden Sfo rådsvalget. Målet og håbet er at få en repræsentant med 

fra hver årgang.  



Der arbejdes desuden i at afholde Fællesmøde med bestyrelsen og det nye SFO råd i efteråret, så der ikke 

er så langt et slip fra sidste møde. 

 

Punkter til kommende møde:  

• Mål og indholdsbeskrivelse – status og hvordan skal der arbejdes.  

• Kommende forældrerådsvalg. Herunder drøftelse af, hvordan vi kan ”komme ud” til alle forældre.  

Huskepunkt: Vedhæft Mål og indholdsbeskrivelse (Vision af fritidspædagogik og rammer for mål og 

indhold) til næste mødegang☺  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


