Dagsorden
Møde

SFO-Forældreråd

Dato

26. august 2019 - kl. 17:00-18:15

Alle indkaldte personer

Fraværende

Karen Larsen, Dunia Ahmad, Pernille Bertelsen, Pernille Kirstine
Birck Langer, Sally Ingemann Madsen.
suppleanter: Chiara Bartoli, Helena Kirstine Mejer Nielsen.
Medarbejderrepræsentant: Lisette Pedersen
Ledelse: Anders Bach
Karen

Opgavefordeling

Referent: LZ

Ordstyrer: Pernille

Dagsorden

Referat

Opfølgning/aftaler

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2.

Godkendelse af referat

Anders vedhæfter referat fra
sidste gang.

Vedhæft referat fra sidst.

3.

Konstituering af bestyrelse

Helena siger vi farvel til.
Camilla ønsker at stille op –
træder ind i suppleantrollen.
Karen ønsker at stille op til
formand.
Pernille Bertelsen ønsker at stille
op til næstformand.

Forældrerådet er konstitueret.

4.

Personalesituationen v/AN

Nanna-Thilde er tilbage fra
barsel, hvilket passer med at vi
har ”fået” en ekstra klasse – da
det var to 3. klasser der gik ud og
der er startet tre 0.klasser.
Tatiana er fortsat sygemeldt, vi er
glade for Mia som er i Tatianas
sted.
Hawre er startet til en start i 4
uger i en slags jobprøvning.
Anders som vi har i jobprøvning
er vi rigtig glade for, og vil gerne
se om vi kan få ham forlænget.
AN har fået nogle opgaver i
skoledelen, da ledelsesteamet
ikke er så stort mere: Carsten,
Eva, Lars og Anders.
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5.

Nyt fra pædagogerne v/ LZ

Lektiehjælp: Personalegruppen
overvejer at holde lektiehjælp en
gang om ugen i SFO tid. Hvad
tænker forældrerådet?
Forældrerådet tænker det kunne
være en god ide, de har også
hørt det efterlyst til
forældremøde i 3. klasse.
E-sport: Der tilbydes e-sport for 3.
klasserne en gang om ugen – om
tirsdagen.
Teammøder i SFO tid: Desværre
har vi i år en række teammøder i
SFO tid, som desværre betyder
at der er noget personale væk
fra børnene i 45 minutter. Dette
bunder i de kortere skoledage
og at lærerne skal følge børnene
så længe de kan.

6.

7.

Årskalender 2 mdr. frem

Evt.

Uge 37 – Mosteriuge
D. 30/10 Halloween fest
Vilde uge i november
D. 16/11 LAN party

Pernille Langer vil gerne
hjælpe i vildt ugen.

Cykler og løbehjul:
Ikke i skoletid, men gerne i SFO
tid med cykelhjelm.

AN tjekker op på reglerne
omkring løbehjul

AN følger op på virtualreality
til playstation

Der er kommet et hul i
underlaget på den nye
legeplads.
Vi vil gerne have lavet en
jordvold nede ved hytten, så der
ikke er så meget larm ude fra
trafikken. Det vil også åbne op
for nye lege i det område.
Der er ved at blive lavet om i SFO
hallen, hvilket betyder at den har
været lukket i dag og i morgen
da der er håndværkere.
8.

Fremtidige møder:
26/8,17/9,23/10,17/11,7/1,7/2,9/3,
15/4, 11/5,10/6.
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