
Referat d. 01.03.22 

 

Deltagere til mødet:  

Sarah, Susanne, Lene, Tune, Kasper, Annette, Linda, Patrick og Kirsten 

 

Referent: Kasper Brinck 

 

1. Velkomst og præsentation af Patrick vores nye pædagogiske leder for indskoling og 

SFO 2.-3. årg  

a. Bordet rundt. Patrick elsker skolen :-)  

2. Nyt fra ledelsen  

a. Åbning af SFO efter corona. Fuldt ud. Plain, elskelig, efter corona. For de små: 

har de kun været almindelig i 5 uger i indeværende skoleår. Det har taget - og 

tager - lidt tid, så de er trygge. Mange penge brugt på vikarer i klasseopdelt 

coronatid, men kalkulleret.  

b. Ny pædagogisk leder for udskoling slået op. Ny administrativ leder. Betina er 

stoppet. Administrationslederen fra Sødal og Engdal hjælper til, indtil en ny er 

fundet.  

c. Facadeudskiftning. August 2021 blev det ikke. Materialer blev (pga corona) for 

dyre, nu har man nyt tilbud. Satser på at køre fra august 2022.  

d. Skoleårets planlægning. Adm. + udskolingsleder plejer primært at stå for det. 

Timefordeling og undervisningsplan foreligger snart. Økonomen er sund. 

e. 5 stk. 0.klasser i 2022. Forventning. Afklaring snart. Vi bliver igen pressede på 

lokaler til stamklasser. De små klasser skal have fast klasselokale. Mellemtrin 

bliver flyverklasser. Bruger faglokaler meget. Overgangsarbejde med 

børnehaverne er startet. Gode rutiner.  

f. “Pas på skolen” arbejdes der med. På medarbejderniveau. Mange børn 

“hærger.” KU-udvalg snakker om at lave en bred indsats på det. Elevråd bliver 

bedt at udvikle et slogan. Ide om 4 dage om året som er “oprydning / rengøring”. 

Dannelsesproces.  

3. Nyt fra de to afdelinger  

a. Linda, Æblet: nyt om medarbejdere. Bl.a. om nyansættelse i Patricks stilling. 

Lyddækning i kernehuset.  

b. Annette, Pæren: godt at være tilbage. 3. Klasse-aftenåbnings-fastelavnsfest var 

succes. Intenst arbejde med “Pæreby”. Fra onsdag 2. Marts til torsdag i ugen 

efter. Ny 7-ugers praktikant. 21/3 og frem. Henrik er vejleder.  

4. Status på fritidspædagogiske vision for SFO. 

a. Mange input fra sidste forældrerådsmøde. Vi er kommet langt ift forventninger.  

b. Arbejder med mål- og indholdsbeskrivelse. 

c. “Børnefællesskaber i voksenstyrede aktiviteter”  Har indsamlet data (fx 

børneinterviews til løbeklubben, interviews af kollegaer, spørgeskemaer til 

forældre, pointsystemet i løbeklubben). Både kvantitative og kvalitative 

indsamlinger. Data - refleksion - handling.  

d. “Børnefællesskaber i de frie rum” - arbejdes der med nu.  



e. Status: det kommer, skolebestyrelsen har udtrykt tillid til forældrerådets arbejde. 

Vi drøfter den igen på næste fællesmøde m. bestyrelsen. Note: husk at tage data 

og interviews med.  

5. Tid til at booste forældrerådets arbejde.  

a. Referater - input -  

b. Hvad er det der fylder for forældre?  

c. Synliggør, at det er et udviklingstilbud - et professionelt tilbud.  

d. Skal det være en ambition at SFO’en fylder ud i forældregruppen?  

e. Hvad er funktionen som råd? En snak om det:  

i. Støtte op omkring SFO’en. 

ii. Høre mere om det pædagogiske arbejde. 

iii. Pædagogiske indspark til forældre? 

iv. Konkrete tiltag eller tematikker, vi kan støtte op om?  

v. Facilitere at alle forældre kan være mere med / være tættere på det 

pædagogiske. 

vi. Få brugt det “stærke” på en god måde.  

vii. Sætte fokus på det pædagogiskes betydning for undervisning.  

viii. Ide: til de første møder: sætte SFO mere på banen. Lade det fylde og 

skinne i gennem, hvor meget det betyder og hænger sammen.  

ix. Kan vi lære flere pædagoger at kende? Og i så fald hvordan?  

x. Frivillige forældre? 

xi. SFO-kor (bare en ide!)   

6. Input til fremtidig drøftelser. 

a. Skal / kan - aktiviteter.  

b. Forpligtende fællesskaber  

c. Digital dannelse - afventer udvikling på skoleniveau  

d. Hjælp til arrangementer / forpligtelser til rekruttering.  

e. Formidle til informationsmøde til nye 0.klasser  

f. Lene og Kasper melder sig til at undersøge foredragsholder til næste gang  

7. Møder:  

a. 23/5  kl. 19.00-21.00 skolebestyrelse og SFO forældremøde 

b. 27/4 kl. 17.00-19.00 er næste møde  

  


