Referat af SFO-forældrerådsmøde
Tirsdag d. 11.05.22 kl. 17.00-19.00 i mødelokale 3
Inviterede: Lars Britz, Susanne Schmidt, Kasper B. Kristensen, Sarah Skov, Lene L. Kirkegaard, Mia
Andersen, Tune D. Petersen, Elvir Mesanovic, Fartuun Bahir Isak Annette (pædagog i Pæren), Linda
(pædagog i Æblet), Patrick (Pædagogisk leder – 2. og 3. årg) Kirsten (Pædagogisk leder – 0. og 1.
årg).
Fremmødt: Lars, Sarah, Susanne, Lene, Tune, Kirsten, Linda og Annette

Referent: Tune
1. Velkommen – gennemgang af dagsorden og godkendelse af referat
Godkendt.
2. Nyt fra ledelsen
• Kort om sommerfesten. (Kæmpe opbakning, og fantastisk respons fra deltagere.)
• Ny pædagogisk leder for udskolingen, ny administrativ leder. 8Kasper nu PL, AL
mangler stadig og kommer først 1.8.22. Det er lidt presset at der mangler en AL.
Rikke som er udlånt hjælper med planlægning af kommende skoleår.
• Planlægning af kommende skoleår – godt i gang. 3 lærerstillinger slået op. 2 SFO
stillinger slået op
• Slår to stillinger op – hvem vil deltage i ansættelse d. 07.06.22. (Tune deltager)
3. Nyt fra de to afdelinger
Æblet v/Linda. Sommerfesten har været på programmet på det sidste, og der har været fokus
på brobygning til Pæren. Der har bla. været bagning derovre, som har givet god respons.
Kommende 0. Klasser skal ind og hilse på. 0. Klasserne skal klædes på til at være kulturbærere.
Alle rum skal bruges og flere begyndt at sprede sig ud i SFO’en. Der er lavet en undersøgelse
blandt pædagoger og børn, som viser at vi arbejder i den rigtige retning.
Meget hård tone blandt drengene, som der skal fokus på.
Pokemon kort fylder meget. Der bliver lavet en ramme for brugen af dem. I stedet for at
forbyde dem helt bruges det aktivt til at lære noget.

Pæren v/Annette. Pærebyen var en stor succes. Børnene lærte meget om brugen af penge og
den betydning. Der var travlt, hvilket der er kommet en del indsigter ud af. Det skal overvejes,
om der skal være åbent hus hver dag? Mere hjælp fra de større børn. Rundbold og bål sammen
med 1. Og 2. klasserne. 3. Klasserne er ved at forberede sig til klub, og er på besøg der.
Børnerådet har forslået et dyreskue her til sommer.
Fokus på at have rum alene.

Forældrerådet vil meget gerne mobiliseres til at hjælpe ved pærebyen fremover.
Evt. Aktion, Tombola, bankospil med præmier fra forældrene/lokale virksomheder, som kunne
skrabe penge sammen til noget som SFO’en ønsker

4. Drøftelse af evt. forældrearrangement efteråret 2022 – input fra Lene ift. oplæg udefra om
digital dannelse – Lene gennemgår forslag
Lene har 2 forslag. Dabeco - David Madsen. Skærmafhængighed. Hvordan gaming kan bistå
eller stå i vejen for familielivet og udviklingen af barnet.
Center for Digital dannelse. Formål er at hjælpe børn og voksne med at navigere i det digitale
liv. De har en forældreaften, som fokuserer på at give de voksne et indblik i børns digitale liv.
Støtte forældre og hjælpe skolen.
Skolen ønsker fremadrettet at have fokus på brugen af mobiltelefoner og der skal nedsættes en
gruppe sammen med Skolebestyrelsen.
Der er økonomi til begge tilbud, og det skal udelukkende være et arrangement for SFO’ens
forældre og ansatte i efteråret. Kirsten tager kontakt til PUF og hører om de kan pege på nogen
og tager efterfølgende en snak med Lene og lægger en plan. Kirsten og Lene skriver en mail ud
til alle i SFOrådet omkring mulighederne. På næste møde i august træffer vi en beslutning
omkring indhold af den valgte.
Dato for afholdelse 22. september kl. 20. Kaffe og vand til pausen.
Der skal tages kontakt til forældrerådene for at få dem til at hjælpe med at aktivere forældrene
i klasserne til at deltage i Forældrearrangementet.

5. Punkter til næste møde
1. Digitale dannelse
2. Hvordan har skolestarten været
3. Kirsten laver en relevant dagsorden

6. Evt.

Mødet med skolebestyrelsen – deltagere – mål og indhold
Bedre skiltning af, hvordan man finder rundt på skolen. Kirsten lover at det bliver løst ;-)
Hvorfor skal vi holde Forældrekaffe? Pæren holder et arrangement for 2. Klasse i starten af
året. Det kunne være en idé, at Æblet holdt fast i forældrekaffe, men primært henvendt mod
nye forældre i SFO regi. Linda foreslår et stjerneløb, hvor forældrene bliver aktiveret til at
komme rundt og se skolen. Stor opbakning til Lindas idé :-)
Æblet har billedeoversigt over pædagogerne på trapperne.

Kommende møder:
D. 29.08.22
Input til kommende drøftelser:
• Skal / kan - aktiviteter.
• Forpligtende fællesskaber
• Digital dannelse - afventer udvikling på skoleniveau
• Hjælp til arrangementer / forpligtelser til rekruttering.
• Formidle til informationsmøde til nye 0.klasser – 2 fra SFO forældrerådet deltager
på forældremøderne – lige som skolebestyrelsen.

