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Dagsorden 
 
Møde SFO-Forældreråd 

Dato 3. oktober 2018  -  kl. 17:00-18:30 

 
Alle indkaldte personer Karen Larsen, Dunia Ahmad, Pernille Bertelsen, Sally Ingemann 

Madsen.  
suppleanter: Chiara Bartoli, Helena Kirstine Mejer Nielsen. 
Medarbejderrepræsentant: Lisette Pedersen 
Ledelsen: Anders Bach 

Fraværende Helena Kirstine Mejer Nielsen, Dunia Ahmad, Pernille Kirstine Birck 

Langer. 

Opgavefordeling Referent: LZ                      Ordstyrer: Karen 

  

 

Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 

1. Godkendelse af dagsorden og 

rererat 

 

Godkendt med et eventuelt 

punkt.  

 

2. Nyt fra pædagogerne Der var pædagogisk aften hvor 

pædagogerne fremlagde faste 

aktiviteter som skak og 

bordtennis. Dette er noget skolen 

har taget til sig og vil tænke ind i 

undervisningen.  

 

Der er 3 åbnere, fordi der har 

været mange børn om 

morgenen. Dette er noget 

forældrene også mærker 

positivt, da der er mere tid til 

børnene.  

 

Min Uddannelse – social årsplan 

er pædagogerne i gang med. 

Pædagogerne har fået tid til at 

arbejde sammen med det i 

pædagogiske møder.  

 

3.     Personale situationen Charlotte har sagt op, derfor 

varetager Anders funktionen 

indtil januar.  

Nanna Liv varetager 1.C for 

Anders.  

 

4.      Årskalender 2 mdr. frem Skolen har bevægelsesuge i uge 

41.  
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Uge 43 har SFO’en idætsuge, 

hvor børnene kan prøve nogle 

forskellige sportsgrene.  

 

Uge 45 er der vildt uge, hvor 

Pernille Langer vil komme og 

fortælle. Der er tilbudt 2 ænder 

fra en forældre.  

 

D. 17. november er der LAN-

party for 3. klasserne.  

 

Uge 48 er der juleklippedag. D. 

30. november.  

 

Lucia optog er torsdag d. 13. 

december, dog kan det være 

datoen bliver ændret.  

5. Evaluering af Høstfest SFO personalet har evalueret det 

og er blevet enige om at ændre 

konceptet. Personalet vil gerne 

lave en forældredag, hvor 

forældrene bliver inviteret til at 

komme i SFO og være med 

sammen med deres børn og 

andre forældre. Tidspunktet er i 

normal SFO tid, så der ikke skal 

være personale om aftenen.  

Datoen kan muligvis ændres, til 

et tidspunkt hvor der ikke er så 

meget i kalenderen. Eventuelt i 

start oktober.  

 

Ting drukner på skoleintra, så kan 

der gives information på en 

anden måde?  

 

6. Eventuelt 

 

Budget: 

Der er overskud i SFO’en, men da 

Aarhus kommune skal spare er 

SFO’en bange for at miste nogle 

penge. Derfor er der købt ny 

legeplads og andre små ting.   

 

7. Fremtidige møder  8.11.18  

7.1.19 

5.2.19 

6.3.19 

4.4.19 

6.5.19 

6.6.19 
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