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Dagsorden 
 
Møde SFO-Forældreråd 

Dato 18. november 2019  -  kl. 17:00-18:15 

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

Birck Langer, Sally Ingemann Madsen.  
suppleanter: Chiara Bartoli, Camilla Traczyk Holmriis. 
Medarbejderrepræsentant: Lisette Pedersen 
Ledelse: Anders Bach 

Fraværende Pernille Bertelsen, Camilla Traczyk Holmriis 

Opgavefordeling Referent: LZ                      Ordstyrer: Karen 

  

 

Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 

1. Godkendelse af dagsorden  Godkendt.   

2. Godkendelse af referat Godkendt.   

3.     Personalesituationen v/AN Nanna-Thilde har fået nyt job i en 

børnehave i Hadsten.  

Vi søger derfor en ny til stillingen, 

her har vi en intern ansøger: Mia. 

Der er samtaler den 29. 

november.   

Vi søger også en vikar for Hanne, 

da hun skal have en ny hofte og 

derfor er væk i 10-12 uger.  

Mariam vores studerende holder 

sidst i november. Mohammed 

skal være her en måneds tid. 

Anders er sat op i tid.  

Ny studerende til december.  

 

4.      Nyt fra pædagogerne v/ LZ   

5. Årskalender 2 mdr. frem Julegaver: juleværkstedet er i 

gang. En god og kort proces.  

Lucia: d. 12/12. – ingen 

æbleskiver denne gang. Vi 

holder det i Sabro Hallen.  

 

6. Lektiecafe i SFO Det starter op om onsdagen. Det 

bliver 7. klasses elever som vil 
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hjælpe børnene. De får et SFO 

lokale til at sidde i.  

7. Forældrekaffe Hvad tænker forældrerådet? 

Kom og leg med dit barn dag. 

Det er dejligt hvis der er noget 

konkret man kan sætte sig til 

sammen med sit barn.  

 

 

8. Evaluering af Halloween og 

vildtuge 

Halloweenfesten:  

Glade børn og spændende fest. 

Mange gode aktiviteter. Ros til 

personalet både med aktiviteter, 

klip og klister og udklædning. 

Mere pynt ud til fælles 

områderne – så man kan se det 

er en halloween fest man er 

kommet til. Det var godt, at det 

var dagen før halloween. Køen 

inde i SFO halen til 

spøgelseshuset var placeret lidt 

uheldigt.  

 

Vildtuge:  

Fedt at forældrene kommer og 

bakker op – børnene elsker det. 

Anders vil gerne gøre det endnu 

større.  

Husk at skrive ud, at der skal 

tjekkes tasker for døde dyr.  

Kartoffel pistol? Skyde ugen i 

gang.  
 

 

 

9. Evt. My fundy:  

Et firma, hvor børnene kan lave 

postkort som kan sælges til 

venner og familie.  

Kunne laves som en primærdag 

for hver klasse i SFO, eller som en 

aktivitet til forældrekaffe.  

Debatten med at folkeskolen 

skal være gratis og forældre der 

vil føle sig ”tvungen” til at købe. 

Firmaet leverer materiale og 

afhenter når det er blevet lavet. 

Så trykker de dem til fine kort og 

herefter skal de sælges til et 

arrangement. De kort der ikke 

bliver solgt, kan man sende 

tilbage og så skal vi ikke betale 

for det.  
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Sabro skoles venner – oplæg til 

skolebestyrelsen: 3 projekter:  

1. Det kreative og 

naturvidenskabelige rum: det 

grønne hjørne ved 

hjemkundskab. Leg i kreative 

omgivelser. Naturfagslege. 

Væksthus på den grønne 

græsplæne.  

 

2. Indskolingshjørnet: ved 

sandkassen ved tandlægen. 

En legeplads bygget af træ, så 

det hænger sammen med 

ørnehytten.  

 

3. Sport for de store: 

udskolingsgården.  

En beach volley bane – eller et 

højt net over banen så bolden 

ikke bliver væk. En 

skateboard/løbehjul bane.  

 

Case 1:  

Lave et skilt til telefonen, som 

viser hvornår klokken er 15.  

Dialog med forældre, med de 

børn der ofte vil lave legeaftaler 

og som ikke kan komme i gang 

med at lege før kl. 15.  

 

 

 

Tage det med ud til 

personalet, er der nogen der 

kender nogen der kan:  

- Fondansøgning 

- Sponsorater fra virksomheder 

- Arkitektur/indretning 

- Medlemskab i gruppen  

 

Hvordan kan man koble 

læring til legepladsen? Hvad 

bruger vi i undervisningen?  

10 Fremtidige møder: 26/8,17/9,23/10,18/11,7/1,5/2,9/3,

15/4, 11/5,10/6. 

 

 

 
 


