
     

Referat af SFO-forældrerådsmøde  
Mandag d. 11.10.2021 kl. 19.00-21.00 i mødelokale 3   
 
Deltagende: Lars Britz, Susanne Schmidt, Kasper B. Kristensen, Sarah Skov, Lene L. Kirkegaard, Annette 
(pædagog i Pæren), Linda (pædagog i Æblet) & Kirsten (Pædagogisk leder).  
Afbud: Mia Andersen, Tune D. Petersen, Elvir Mesanovic, Fartuun Bahir Isak 
Referent: Lars 
 

1. Velkomst og præsentation af nye medlemmer, herunder tavshedserklæring samt SFO forældrerådspjece 

Velkommen til Susanne, Kasper, Lene og Sarah 

 

2. Nyt fra ledelsen 

Ny ledelsesstruktur fra 01.01.2022: 
Ca. 100 pædagogiske medarbejdere på skolen. Kirsten har pt. 47 medarbejdere under sig, så der 
skal ansættes en ny pædagogisk leder, som må varetage personaleledelse. Eva og Mette er ikke 
længere fritidspædagogiske pædagogiske ledere fra 01.01.2022, men har begge valgt at fortsætte 
som pædagoger i afdelingerne.  
 
5 stk. 0. klasser: 
122 børn. God start. Meget ros fra forældre for start i SFO. VI har justeret ift. gode erfaringer fra 
coronaperioden. God konstruktiv respons fra tidligere år ligger til grund for dette. Prognoserne 
siger lige nu, at der også næste år kommer fem nye 0. klasser næste år. Afklaring i foråret.   
Det bliver trangt med plads, så vandreklasser bliver nok desværre nødvendigt for børn på 
mellemtrinnet. På positivsiden bliver det ikke nødvendigt at afskedige nogen 0. kl ledere.   
 
Opstart efter Corona: 
Stadigvæk et tema. Det fylder rigtig meget og børn bliver fortsat sendt til test. Børn bliver ikke 
sendt hjem som forebyggende foranstaltning længere, men bliver testet og kan fortsat møde i 
skole, hvis der ingen symptomer er.  
Der testet fortsat for børn over 8 år og fra og med i morgen (12.10.2021) kan børn under 8 år også 
testes, hvis der er mistanke om smitte i klassen og forældrene har givet tilsagn til dette.  
 
Byggeri – Kernehuset: 
Flot byggeri. Kernehuset er taget i brug som morgenåbning og ”afslutning” for Æblet og en større 
mulighed for at mødes flere børn samlet. I Kernehuset mangler lidt akustik og møbler, men det er 
på trapperne.  

 

3. Nyt fra de to afdelinger 

Æblet v/Linda: 
Tæt på fuldt åbnet. Mangler bare skolegården, men det er på vej. Fuldt tilgængelig for 0. og 1. 
klasser. Arealet mod Carit Etlarsvej er hellige for 0. klasserne i skoletiden, men åbent for alle i SFO-
tid.  
Efterårsferien bruges på at flytte lidt rundt i lokalerne, så pladsen bliver optimeret i forhold til 
antallet af voksne.  
Opsøgende medarbejdere hjælper børn i gang med aktiviteter. Hver uge har SFO-pædagoger 
møder med klasselærere.  



AULA har netop overtaget Tabulex’ rolle i SFO. Vi opfordrer til at sætte billeder af børnene i AULA, 
så det er nemmere at finde børnene i oversigten, som er begrænset til initialer, så det kan være 
svært at finde børnene.   
 
Pæren v/Annette: 
Nyt for børnene og pædagogerne at komme over i Pæren. Stor tilfredshed og glæde over, at være 
i Pæren. Samme princip med tjekker og opsøger, som i Æblet. Planen er i næste kvartal at få et 
rolig-rum, hvor der kan være plads til mere stille aktiviteter.  
Børnerådsvalg har været en stor succes. Stor deltagelse og engagement. Der er afholdt første 
børneråd.   
Mooncar-derby blev afviklet på trods af dårligt vejr og opbakningen og stemningen var i top.  
Aftenåbning i 3. klasse. Sidste arrangement var bowling med 83 børn tilmeldt. Næste 
aftenarrangement er halloween.  
 

4. Information om årets kommende møder  

Fastsættelse af datoer og tidspunkter: 
Forslag:  
D. 10.11.21 kl. 19-21 - møde med Skolebestyrelsen – er fastsat 
D. 13.01.22 kl. 17-19 
D. 01.03.22 kl. 19-21 
D. 11.05.22 kl. 17-19 
D. 29.08.22 kl. 17-19 
Alle forslag til datoer er fastsat på mødet.  
 

Input og drøftelse til indhold: 
- Synlighed af SFO råd, f.eks. vha. SFO-forældrerådsarrangerede foredrag/events, som kunne 
synliggøre SFO-forældrerådet.  
- Medier og kommunikationsmidler 
- Forældreindragelse til forældresamarbejdet 
 
Til skolebestyrelsen:  
Digital Dannelse 
Hvad gør Skolebestyrelsen for at gøre sit arbejde synligt? Udveksling af erfaringer. 
 

5. Den Fritidspædagogiske vision for SFO samt Mål- og indholdsbeskrivelse 

Status på arbejdet: 
Tidligere var der ingen vision, men det er der kommet nu. SFO-arbejdet er kommet på 
dagsordenen på politisk niveau.  
 
Kommende arbejde: 
Tre temaer pr. år, der skal arbejdes med, som er: ”Børnefællesskaber”, ”forældresamarbejde” og 
”motivation, robusthed og udholdenhed”. 
Arbejde med undersøgelse af om frivillige/tvungne aktiviteter i SFO og om en af delene skal 
vægtes højere fremover.  
Koblingen mellem skoletiden og SFO-tiden skal forbedres.  
 
Forældrerådets rolle: 



Det vil være nødvendigt at inddrage SFO forældrerådet i arbejdet, med bl.a. undersøgelser, viden 
og drøftelser.  
 

6. Punkter til næste møde 

7. Evt 

Intet 


