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Dagsorden 
 
Møde SFO-Forældreråd 

Dato 8. november 2018  -  kl. 17:00-18:30 

 
Alle indkaldte personer Karen Larsen, Dunia Ahmad, Pernille Bertelsen, Pernille Kirstine 

Birck Langer, Sally Ingemann Madsen.  
suppleanter: Chiara Bartoli, Helena Kirstine Mejer Nielsen. 
Medarbejderrepræsentant: Lisette 
Ledelse: Anders Bach 

Fraværende Chiara Bartoli, Dunia Ahmad, Helena Kirstine Mejer Nielsen. 

Opgavefordeling Referent: LZ                      Ordstyrer: Karen 

  

 

Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 

1. Godkendelse af dagsorden og 

rererat 

 

Godkendt.  

2. Nyt fra pædagogerne Legeplads fra på mandag og 

cirka 2 uger frem.  

Digitale ure – dialog i 

personalegruppen. SFO’en ser 

smart watch som en 

mobiltelefon i og med, at uret 

kan ringe.   

Tak til de forældre der har hjulpet 

til i Vildt ugen. Det er bare super 

fedt ogbørnene elsker det!  

Lisette er valgt til suppleant til 

arbejdsmiljørepræsentant (AMR), 

imens Anders varetager FPL 

stillingen. 

Ring gerne til Pernille Langer 

igen næste år omkring vildt 

ugen.  

3.     Personale situationen Den er uændret.   

4.      Årskalender 2 mdr. frem Vildt uge er lige slut.  

LAN-party d. 17. november.  

Juleklippedag fredag d. 30. 

november.  

Lucia optog er fredag d. 14. 

december SFO’ vil gerne have 

hjælp fra SFO forældrerådet.  

Sidste skoledag d. 21. december.  

SFO’en starter d. 2. januar og 

skolen d. 3. januar.  

Hvis der er nogle der gerne vil 

hjælpe til Lucia send besked 

til LZ (Lisette Pedersen) 
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5. Toiletter – skole og SFO Det var blevet besluttet, at der 

skulle være tissemakkere, men 

denne beslutning er blevet sljøfet 

igen. Derfor er der nu lavet 

toiletudvalg i skole og SFO. RN 

(Rune) har meldt sig for SFO’en.  

 

6. Mål og Indholdsbeskrivelse Karen, Pernille Bertelsen og 

Anders var til oplæg i tirsdags 

ved børn og unge på 

Grøndalsvej. SFO’en er godt 

med hvad angår mål og 

indholdsbeskrivelse. Fremadrettet 

kan vi vores SFO forældreråds 

møder bringe et tema fra mål og 

indholdsbeskrivelsen på banen. 

Således gennemgår vi ikke nu 

mål og indholdsbeskrivelsen nu.  

 

Samarbejdsaftale og 

forretningsorden snakkede 

Pernille Bertelsen, Karen og 

Anders om. Disse punkter er på til 

eventuelt.  

 

7. Eventuelt Ledelsesmatrix: Anders fortæller 

om hans opgaver: 

- MUS og GRUS samtaler 

- Tirsdags p-møder 

- Daglig drift i SFO 

- LDG – lokal distriksgruppe  

- Ferie skema planlægning 

- Årshjul  

- Vikaradministration 

- Ansøgning til støtte i SFO 

- SFO forældreråd 

- Daglig ledelse i før-skolen 

- Kordinatior for 

sundhedsplejen og 

tandplejen 

- PUG – pædagoisk 

udviklingsgruppe  

- Skolefesten  

 

Vejledning til SFO-forældrerådet: 

den blev udleveret sidste gang. 

En kort gennemgang af vigtige 

punkter, som SFO forældrerådet 

står for.  

 

Forretningsorden bliver uddelt.  

 

Referat:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis man er forhindret i at 

komme til et møde, skal dette 

meldes ind til Karen (formand) 

eller Anders (FPL), gerne så 

tidligt så muligt.  
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Samarbejdsaftale mellem 

skolebestyrelse og SFO 

forældreråd deles ud, rettes til 

og tages med videre til 

skolebestyrelsen.  

Hvis man ikke har tilgenegivet 

andet, har man godkendt det 

udsendte referat. Svarfrist 7 

dage efter det er udsendt. 

Referat skal sendes til SKB 

formanden.  

8. Fremtidige møder  7.1.19 

5.2.19 

6.3.19 

4.4.19 

6.5.19 

6.6.19 

    

 


