
 

 

Referat af forældrerådsmøde i SFO mandag d. 12.10.22  
kl. 19.00-21.00 i mødelokale 3 
 
Inviterede: Susanne Schmidt, Sarah Skov, Lene L. Kirkegaard, Tune D. Petersen, Annette (pædagog i 
Pæren), Linda (pædagog i Æblet) & Patrick (Pædagogisk leder).  
Afbud: Tune 
Referent: Lene 
 

• Godkendelse af referat og dagsorden 

• Nyt fra ledelsen 

• Proces ny pædagogisk leder indskoling og SFO 0.-1. årg. Der har I sidste uge været afholdt 

samtaler og to skal til anden samtale i næste uge. Forhåbentligt kan den nye starte 1/11. 

• Lidt fra lederkonferencen: Der kom mange gode perspektiver på hvordan man leder – også 

i forhold til den måde samfundet har udviklet sig (præstationssamfund mv). 

• Personaleweekend: Personalet arbejdede ud fra kerneopgaven (at skabe 

deltagelsesmuligheder for alle børn og unge gennem læring og trivsel, så de får mod på 

livet) og de 4 værdier (tillid, troværdighed, respekt og engagement) med hvilke 

kompetencer det så kalder på hos personalet. Det var spændende, at have plads og tid til at 

gå i dybden med det. 

• Besparelser: I de kommende år skal der spares betydeligt på hele børne-unge-området, 

samtidigt med PPR skal tilføres midler. Der afventes forslag fra kommunen i fht. hvordan 

dette skal håndteres og lige pt. kan der ikke træffes beslutninger om større anskaffelser 

osv. 

• Mellemformer: Der skal fremadrettet arbejdes med mere gruppe-orienterede indsatser og 

også andre måder at arbejde specialpædagogisk med børnene. 

 

• Nyt fra de to afdelinger 

Æblet v/Linda: Fokusområdet for næste kvartal er at være gode rollemodeller, fordybe sig i legen og at 
udvikle sig fællesskabet. Gradvist er alle børn begyndt at bruge hele SFOen/alle lokaler – og børnene 
opfordres også til at søge ud i de mange lokaler med deres aktiviteter. Fra 1 november må 0. klasserne også 
være i skolegården og kan dermed frit være overalt. Der er kommet gode rutiner og der er ro i SFOen – 
også sidst på dagen. Børnene virker glade og trygge. 
 
Pæren v/Annette: Der har været forældrekaffe og det var en hyggelig dag. Der har været aftenåbning i 
Lisbjerg Skov – de lavede smugler-leg og det er børnene vilde med. Der er Halloween-fest 27/10, det 
glæder børnene sig til. Personalet har haft kvartalsplanlægning og fokus har været på at planlægge inde-
aktiviteter. Nye ansigter: Casper er i virksomhedspraktik og aktuelt er der også tre piger fra 9nde i praktik. 
Begge: Der er stadig lige mange børn indskrevet i SFOen, men i forhold til før Corona-tiden bliver mange 
hentet tidligere. Der er fokus på at få børnene til at engagere sig og også være vedholdende i at deltage i de 
aktiviteter de tilmelder sig (fx løbehold). 
 

• Status på SLF-arbejdet i SFO 



 

 

- Temaer som der arbejdes med: Forældresamarbejde og kommunikation. Personalet har haft 

sparring med Anette Røge (SLF konsulent) – og vil frem til jul arbejde med fokus på den svære 

samtale og udfordringer i samarbejdet med to-kulturelle forældre. 

• Kommende års SFO forældrerådsarbejde  

- Rekruttering af nye medlemmer – hvordan? Vi har ikke fået nye med i forældrerådet på trods af 

Patricks beskeder på Aula. Vi bruger lidt tid på forældrearrangementet i november til at reklamere. 

- Skal der sættes overskrifter på de enkelte datoer eller skal det aftales fra gang til gang? Det er 

vigtigt at vi i hvert fald har en dagsorden ”med kød på” til hvert møde. Vi har tidligere lavet en liste 

over emner (mødet 11/10 2021), som det kunne være relevant at tage op på møderne (bla. 

synlighed af SFO forældrerådet, synlighed af SFO-pædagogik, styrkelse af forældrefællesskabet 

gennem deltagelse). Vi reviderer og prioriterer ud fra listen næste gang. 

• Planlægning af teamaften omkring digital dannelse i indskoling d. 17.11.22 

- Vi kører med den oprindelige plan. Vi mødes ca. 15 min. Før og aftaler det sidste. Patrick og Lene 

giver en kort præsentation af forældrerådet og vores arbejde.  

 
• Punkter til næste møde 

- Velkommen til ny forældrerådsmedlemmer 

- Evaluering af Temaaftenen 

- Opdatering af listen over emner der skal tages op i forældrerådet 

- Mødetidspunkter for de fremtidige møder – skal vi ændre på mødetidspunkterne? 

 

• Evt. 

- Anette undersøger om referaterne fra forældrerådsmøderne kan arkiveres i Aula. 
 
 

Møderækken for kommende år ser således ud: 

• D. 05.09.22 kl. 17.00-19.00 (tidligere forældreråd 2021-2022) 

• D. 12.10.22 kl. 19.00-21.00 (Nyt forældreråd (2022-2023) 

• D. 17.11.22 kl. 18.30-21.00 (klargøring og forældrearrangement/ valg af 

forældrerådsrepræsentanter) 

• D. 21.11.22 kl. 17.00-19.00 

• D. 26.01.23 kl. 19.00-21.00 - Fællesmøde med skolebestyrelsen og SFO forældreråd 

• D. 21.03.23 kl. 19.00-21.00 

• D. 10.05.22 kl. 17.00-19.00 

 
 


