Dagsorden
Møde

SFO-Forældreråd

Dato

15. april 2020 - kl. 17:00-18:30

Alle indkaldte personer

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

Opgavefordeling

Referent:

Dagsorden
1.

Møde på Google Meet

2.

Genåbning af skole og SFO

LZ

Ordstyrer: Anders

Referat

Opfølgning/aftaler

Der har været nødpasning de
sidste 4 uger. Det er forløbet
rigtig fint.

Til jer forældre: kom gerne
med input eller spørgsmål
hvad angår genåbningen af
skolen – send dem til Anders
eller Lisette.

Dejligt at se børnene igen i
genåbningen. Der er naturligvis
ansatte og forældre der er
bekymrede – det vigtigste er
trygge børn, hvilket personalet
gør rigtig godt.
Anders forsøger at skabe et
overblik over, hvor mange børn
der er i SFO i denne periode. I
dag har der været højest 8 børn i
en klasse i SFO. Anders kan være
nervøs for, om der er mange der
melder sig ud. Der er allerede
kommet 6 udmeldinger som er
alle aldersgrupper.
Primærpædagogen er med
deres klasse i SFO. Her melder
pædagogen ind på nogle
udeområder, således børnene
ikke bliver blandet. Pædagogen
kan også benytte klassens lokale

Side 1 af 3
Sabro Skolevej 4

|

8471 Sabro

|

Telefon 8713 9720

|

Fax 8713 9724

|

sab@aaks.aarhus.dk

|

www. sabro-korsvejskolen.dk

i SFO. Meningen er, at børnene
skal lege i de udvalgte
legegrupper, men der er
naturligvis ikke nogen børn der
skal gå rundt alene.
Ledelsen har lavet personale og
lokalefordeling, hvilket betyder
at alle skolens lokaler og
personale er blevet brugt.
Carsten siger tak til jer forældre,
både for at kunne holde jeres
børn hjemme i denne tid
(nødpasning), men også for at
støtte op om genåbningen. Der
har lokalt i Sabro været en stor
respekt for COVID-19 og børnene
kendte godt til håndvask da de
kom i skole i dag.
Nødpasningen var nyt for os alle,
og der har været en dialog med
forældre omkring hvilke børn der
kunne benytte sig af
nødpasningen.
Personalet har p-møde tirsdag
formiddag, men har sat et ekstra
ind på fredag. På den måde får
personalet mulighed for at
snakke om hvad der er gået
godt og hvad der kan gøres
anderledes fremover.
Personalet har også holdt møder
over påsken, f.eks. et SFO
personalemøde 2. påskedag.
Der er mange restriktioner blandt
personalet, da voksne er større
smittebærer end børn. Derfor er
de voksne meget
opmærksomme på at holde
afstand, og de voksne har ikke
undervisning i samme rum. De
voksne kan heller ikke bevæge
sig frit rundt på skolen, lave
kopier, hente kaffe m.m.
Morgen SFO ser også anderledes
ud. Her er der sat flere voksne
ind, så børnene deles op i
årgange. Der er en voksen der
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tager imod børnene og fortæller
hvor de skal gå hen til deres
årgang/voksen. Her er der sat 5
personale ind, herunder 2 vikarer.
Lige nu er der 16 børn tilmeldt
morgen SFO.
Marie (tilknyttet 0.B) er i
risikogruppen og er derfor ikke
på arbejde. Til gengæld er hun
koordinator hjemmefra og en
slags hjemsender. Her ringer
personalet til Marie når
pædagogens sidste barn er
gået hjem og personalet derfor
går hjem. Marie ringer til den
pædagog der er den sidste på
arbejde, så pædagogen er
opmærksom på dette og får
lukket alt af.
Karen har været ude og købe
udelegetøj til hver legegruppe i
hendes klasse. Dette kan
anbefales til de andre klasser.
3.

Fremtidige møder

4.

Eventuelt
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