Dagsorden
Møde

SFO-Forældreråd

Dato

18. februar 2020 - 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
Dunia Ahmad, Sally Ingemann Madsen, Pernille Kirstine Birck
Langer
Referent: LZ
Ordstyrer: Karen

Fraværende
Opgavefordeling

Dagsorden

Referat

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af referat

3.

Personalesituationen v/AN

Opfølgning/aftaler

Hanne starter op igen d. 2/3 på
nedsat tid efter hofteoperation.
Tatiana er startet op på 12 timer
om ugen og så kommer hun
gradvist op i timer. Forhåbentligt
er hun klar til fuldtid til maj.
Anders, som er i jobprøvning, er
forlænget med 3 måneder.
Nikolaj er her i stedet for Hanne,
Martin er her i stedet for Tatiana,
som er her minimum til 1. april.
Mette Grønne har fået nyt
arbejde. Vi får en der hedder
Pia.

4.

Nyt fra pædagogerne v/ AN

Vi arbejder med SLF i Århus
kommune – måden vi arbejder
med det på lige nu er, at Anders
kommer ud og laver
observationer på
pædagogerne. Derefter kommer
det på personalemøde, hvor
Anders laver nogle nedslag i de
positive oplevelser – og vi
derigennem kan vidensdele.
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Vi har arbejdet med
sociogrammer i
personalegruppen, hvor vi har
fokus på at alle børn har en god
relation til mindst én voksen.
5.

Årskalender 2 mdr. frem

Fastelavn d. 21/2.
Bevægelsesuge i uge 10.
Overnatning for 3. klasserne d.
19/3.
Skakturnering i uge 11.

6.

Case

Forslag til casen:
-Aftale med forældrene, at de
kan lave barnet som
selvbestemmer på tabulex.
-Tage en snak med barnet om,
hvorfor det er vigtigt at sige
farvel til en voksen, så han forstår
betydningen.

7.

Skolefest

Samme koncept som sidste år,
boderne får nye lokationer.
Alle lokaler fra 4.-9. klasser bliver
brugt – indskolingsgangen bliver
lukket af.
Lærer/pædagoger står for
planlægning af aktiviteter
sammen med klassen. Sidste år
var det pædagogerne og
forældre, der stod i boderne. I år
bliver 4. + 5. klasserne tilbudt at
hjælpe med at stå i boderne
sammen med en
lærer/pædagog.
I år går overskuddet til Sabro
skolens venner.

8.

Vinterferien

Vi har mere fokus på at lave
nogle gode aktiviteter for
børnene og mindre praktiske
opgaver.
Vi var i Globus1, hulebyggeri,
bagning og biografhygge. Der er
blevet lagt flere opslag op på
facebook – det er taget godt
imod af både personale og
forældre.

LEKTIECAFÉ, skal vi have op at
køre.

Anders følger op ift. DJ og lys
ved Thildas far (3.c)
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Forældre synes det er fedt, at
der sker noget for børnene.
9.

Evt.

Pokemon:
Forældre er begejstret for at det
kun er én dag. Deres børn
glæder sig til tirsdag, og er glade
for pokemon.
Fodbold kl. 14.00:
Der er fodbold for 2. klasse
drenge mandag og torsdag kl.
14.00. Anders er i god dialog
med træneren, om der kan
ændres i tidspunkter eller andet
for at ”hjælpe” hinanden.

10 Fremtidige møder:

26/8,17/9,23/10,18/11,7/1,18/2,9/
3,15/4, 11/5,10/6.
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