
Referat af SFO forældrerådsmøde d. 26.8.21 

Tilstede: Kirsten Pædagogisk leder, Annette (Pædagog i Æblet), Linda (Pædagog i Pæren), Mia Andersen, 

Maja Vibe Hammer. 

Fraværende: Lars Britz, Karen Kjær Larsen. 

Referent: Maja Vibe Hammer 

1. Referat godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Nyt a ledelsen 

a. Opstart efter ferien: 

Rigtig god respons fra mange forældre ift. opstart af nye 0.klasser med opstart i de mindre 

enheder. 

b. I f.h.t. til corona skal der nu smitteopspores i f.h.t. til afstand. VI har igen ”almindelig” SFO, 

og har samlet Æblet og Pæren med aktiviteter på tværs af klasser og årgange.   

c. Indsatsområder i det kommende år på Gammelgaardsskolen gennemgås, som på 

forældremøderne: 

• Gammelgaardsskolens værdigrundlag 

• Stærkere læringsfællesskaber: Mål og indholdsfortegnelsen 

• Distriksudvidelsen > Fået extra ressourcer til kompetenceløft i personalegruppen 

samt nyt samarbejde med bispehaven, som bl.a kommer og holde et oplæg for hele 

skolen.  

• Større fokus på bevægelse med pædagogisk sigte fremadretttet. 

 

4. Nyt fra de to afdelinger 

Æblet: Børnene delt i tre spor. For at de nye 0. kl kan komme godt i gang og 1. kl. har aldrig prøvet andet 

end at være kl opdelte i SFO tiden. Det fungerer godt og skaber mere nærvær og mere enkelt for 

personaler. 

Der begyndes nu at åbne op.  

Som en positiv afsmittende effekt af corona foregår morgenaflevering  af børnene oftest også lettere og  

giver en god ro om morgenen i klasserummet. 

 

Pæren: Stor kulturændring i at åbne mere op både for personalet og for børnene, da mange personaler 

også er nye i pære-sammenhæng. Men kommet rigtig godt fra start. 

 

62 på løbeholdet er en stor succes og overordnet modtaget rigtig positivt.  

Den gamle 12’er er nu blevet til morgenåbning og hedder kernehuset.  



 

Personalenyt:  Nanna er ansat som vores nye klassepædagog i 2.C og Æblet. Nour er ansat i 0.B og Bettina 

er tidsbegrænset ansat i 0D frem til udgagnen af december. Line går på barsel i september, hvor Jesper 

træder i hendes barselsvikariat.  

For begge afdelinger vil de gode erfaringer fra coronatiden tages med ind og op fremover. 

 

5. Infomøde dato er den 30.9 21  

Lars og Mia har haft lavet et skriv i f.h.t. til SFO forældrerådsarbejde før coronatiden, som aldrig blev sendt, 

da det ikke var relevant midt i den tid. Det skal bestemt bruges, men måske justeres lidt til. VI aftaler at Mia 

sender et justeret skriv ud, i uge 38 med opfordring til at komme til infomødet 30.09.21 

Vi fastholder tidspunktet til infoaftenen, men en overvejelse kunne være at flytte mødetidspunktet 

startende kl. 19 og frem.  Da det så i mindre grad går udover ’familietid’.  

Kirsten laver et skriv til Aula og fysisk i postmappen og forældre-skrivet sendes efterfølgende ud via Aula 

som appetitvækker,  

6. Mål og indholdsbeskrivelse 

Kort rids af Mål og indholdsfortegnelsen i .fh.t. fokusområder som er flg:  

 

• Fokus på fritidspædagogikken.  

• Gennemgang børnefællesskaber Børn ><voksen og de frie fællesskaber.  

• Data børneinterviews samt forældre.  

• En forventning fra skolebestyrelsesside er at vi som SFO-råd forholder til mål- og 

indholdsbeskrivelsen.  

Sættes på dagsorden til det nye forældreråd, så der forhåbentlig kan komme godt med inputs. 

 

7. Evt. 

 

 

 

 

 

 


