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Dagsorden 
 
Møde SFO-Forældreråd 

Dato 7. januar 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 og 

rererat 

 

  

2. Nyt fra pædagogerne Legepladsen er inviet og 

børnene er glade og bruger den 

meget.  

Hvordan sikrer vi, at SFO 

aktiviteterne kommer ud til alle 

klasser?  

Forslag om en facebookside fra 

SFO, hvor planen og aktiviteterne 

kan opslås. Dillemmaet om, at 

det er endnu en platform der 

skal tjekkes fra forældrene.  

Opslag i Tabulex – er det muligt 

at afprøve?  

Klassepædagogen kan 

snakke med de forældre, som 

har børn som må gå hjem fra 

skolen.  

3.     Personale situationen Hanne har skiftet klasse, fra 1.B 

ind til 1.C. Derfor skulle Kenneth 

varetage 1.B, men havde 

desværre meget sygdom. Derfor 

har SFO’en nu fået Rasmus, som 

startede i torsdags, som er i 1.B.  

 

Tatiana skal på barsel i februar. 

Derfor vil Caterina varetage 0.A, 

mens Tatiana er på barsel.  

 

Nanna Thilde kommer tilbage fra 

barsel omkring 1. maj.  

Præsentation af Rasmus til 1.B.  
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4.      Årskalender 2 mdr. frem Uge 4 – Vinter OL 

Uge 6 - Sundhedsuge i skolen 

Fredag d. 1. marts er der 

fastelavn 

Uge 10 – Bevægelsesuge  

 

5. Sommerfest i SFO Slush-ice skal instrueres.  

Plan-B hvis der bliver dårligt vejr:  

Aktiviteter der kan flyttes 

indenfor?  

Et stort telt man kan slå op, så 

der er mulighed for at komme i 

læ.  

Sabro hallen eller 

gangene/klasserne kan tages i 

brug.  

Plan B: At benytte gangene 

og klasserne i tilfælde af rigtig 

dårligt vejr.  

6. Budget 2019 Udsat til næste møde.  Udsat.  

7. Mål og Indholdsbeskrivelse - 

Områdesamarbejde, herunder 

samarbejde om overgange 

mellem dagtilbud, fritids- og 

ungdomsskoletilbud og øvrige 

lokale fritids- og foreningstilbud. 

Der vil komme et tema på til 

hvert møde således vi kan 

gennemgå disse.  

 

Førskolegruppen:  

Rune, Christina P og Nanna 

Thilde skal stå for dette. Førskolen 

starter d. 29. april 

 

Besøg i klubben for kommende 4. 

klasser:  

Anders er med i planlægning 

omkring introduktion til klubben.  

 

Overlevering af børn:  

Rune og Christina P. da det er 

dem der skal i 0.klasse efter 

sommerferien og skal afgive 3. 

klasse til klubben.  

 

Forældresamarbejdet:  

Anders er ansvarlig. SFO’en har 

klassepædagoger i hver klasse 

og et SFO forældreråd.  

Forældrekaffe er der i forbindelse 

med specielle uger.  

Fredag d. 25. januar.  

 

Sabro IF:  

Samarbejdet omkring sunde valg 

og trygt miljø. De ansvarlige er 

Lisette og Christina P.  

 

 

 

 

 

Fortælle mere til de nye 

forældre, hvordan det 

fungerer med de forskellige 

grupper og at der bliver flyttet 

rundt på disse grupper for at 

sikre den bedst mulige 

klassedannelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrive ud omkring 

forældrekaffe i forbindelse 

med OL ugen.  

Forældreinvolvering, f.eks, 

med kagebagning. Invitere 

forældrerådet til at komme til 

forældrekaffe.  
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Tidlig forebyggelse:  

Anders er ansvarlig. Arbejde med 

Fri for mobberi. Lisette og 

Christina P skal på fri for mobberi 

kursus i marts.  

Pædagogerne deltager i 

netværksmøder.  

8. Eventuelt Evaluering af Lucia:  

Ingen æbleskiver næste år.  

Lucia delen gik meget hurtigt – 

børnene må gerne gå lidt 

langsommere.  

Tvivl om hvilken sal man skulle gå 

i, hvis man gerne vil se sit eget 

barn.  

SFO personalet skal inddrages 

mere – Lucia pædagogerne skal 

være med til 12 mødet.  

Slutningen var meget.  

Være i Sabro hallen næste år, så 

der kan være fællessamling.  

Snakke med Sabro IF om, at 

låne Sabro hallen til Lucia.  

9. Fremtidige møder  5.2.19 

6.3.19 

4.4.19 

6.5.19 

6.6.19 

    

 


