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Dagsorden 
 
Møde SFO-Forældreråd 

Dato 6. maj 2019  -  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  

Opgavefordeling Referent: LZ                      Ordstyrer: Karen 

  

 

Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 

1. Godkendelse af dagsorden    

2. Godkendelse af referat   

3.     Personalesituationen v/AN  Anders er blevet sat en halv time 

op. Tatiana er stadig sygemeldt 

og Mia er derfor ansat indtil 

Tatiana er tilbage. 

 

4.      Nyt fra pædagogerne v/ LZ Der er flyttet lidt rundt i lokalerne, 

puderummet er flyttet.  

Før-skolen er startet   

Der er et ønske om at starte d. 

2. maj fra forældrene 

5. Årskalender 2 mdr. frem v/ AN  Mandag d. 20. maj starter 

rollespil 

D. 24 maj er SFO sommerfest 

- Uge 25 - lejrtur for 3. klasserne 

- Mandag d. 24 juni er der sankt 

hans 

 

6. Mål og Indholdsbeskrivelse v/ 

LZ 

 Sundhed og trivsel, herunder 

idræt og bevægelse: 

Barnet kan bedst lære nyt, hvis 

det trives og når det er fysisk 

aktivt, fremmer det sundheden 

og stimulerer læringen. 

 

Bordtennis: MI, CH: 

Man træner fokus, koncentration 

og får øvet krydsbevægelser. 

Fast om fredagen i SFO hallen. 

Smugler: skal føres på 

 

Skak er hver onsdag. Stor ros til 

RN og JB.  

 

Eventuelt naturstratego.  
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Aktiviteter i hallen: MO, 

Fysisk aktivitet for børnene, som 

forbedrer børnenes motorik og 

fysiske form. 

 

Bevægelses uge: MI, JB: 

Igennem en uge med blandet 

aktiviteter, er der mulighed for at 

børnene kan få afprøvet 

forskellige lege og boldspil. 

Igennem den fælles leg på 

tværs af klasserne, kan 

bevægelsen være med til at 

skabe nye relationer. 

 

Vinter OL: MI, CP: 

Det er en mulighed for at skabe 

bevægelse på en sjov og mere 

interessant måde 

 

Fri leg: LZ, MI: 

Fri leg støtter op om børnenes 

fantasi, motorik og kreativitet. 

Udviklingen af kompetencer som 

rollefordeling og 

konflikthåndtering. 

 

Sund kost: LZ, CP: 

Vi laver fx ofte bålmad med 

børnene, hvor børnene deltager 

i indkøbene, er med til at skrælle, 

snitte og hakke grøntsagerne, 

samt røre i gryden. 

 

Fri for mobberi: LZ, CP: 

Fri for mobberi skaber en bedre 

klassekultur, med snakke om, 

hvordan man behandler 

hinanden, som også kan 

videreføres til adfærden i SFO. 

 

Mindfullness: LN, CH 

Vi vil gennem mindfullness hver 

torsdag i SFO tid give børnene 

mulighed for et mentalt frikvarter. 

 

Smugler: Alle personale 

Smugler skaber relationer blandt 

børnene, da der kan spilles i 

hold. dette er en fangeleg, 

derfor er der meget løb i spillet. 
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7. Sabro Korsvejsskolens venner v/ 

Karen og Pernille L.  

Målet er en tarzanbane/parkour 

bane. Det er en forening der vil 

samle penge ind så der kan 

laves fede projekter på skolen. 

Der vil blive søgt sponsorater, og 

man kan blive medlem hvilket vil 

koste x antal kroner og på den 

måde kan man få stemmeret i 

forhold til projekterne. 

 

Der er møde på mandag i 

personalerummet kl. 17.00. 

 

8. SFO sommerfest  Vi mangler forældre til at tage 

en halv times vagt i boderne. 

 

Kan 3. klasse stå i bod? 

Større søskende i klasserne kan 

hjælpe til 

Vil personalet være med til en 

ny bod, hvor en pædagog 

skal sidde og børnene så kan 

kaste med en bold og så får 

pædagogen eventuelt en 

spand vand i hovedet. Det vil 

være for at samle ind til 

foreningen, derfor vil den ikke 

være gratis. 

Cirka 6 personale, hvis der skal 

skiftes hver halve time 

9. Evaluering af skolefest  Der var nyt koncept i år. 

Der var lidt trængt. 

Feedback på, at børnene synes 

det var sjovere end før. 

Det var mere en skolefest fremfor 

et klassearrangement. 

Der må gerne være bedre 

skiltning, gerne med pile. 

Tidspunktet var godt. 

 

Næste år kan 5. klasserne stå i 

boderne fremfor voksne. 

 

 

10. Fremtidige møder LZ er fraværende til næste 

møde.  

 

6.6.19 

 
 


