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Dagsorden 
 
Møde SFO-Forældreråd 

Dato 11. maj 2020  -  kl. 17:00-18:00 

 
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 Dunia Ahmad, Sally Ingemann Madsen, Chiara Bartoli 

Opgavefordeling Referent: LZ                      Ordstyrer: Karen 

  

 

Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 

1. Godkendelse af dagsorden    

2. Nyt for pædagogerne I starten af genåbningen mødte 

pædagogerne ind til SFO tid kl. 

13. Nu møder pædagogerne to 

dage om ugen kl. 10, hvor 

læreren går hjem. Dette er for at 

lærerne ikke får for mange timer i 

undervisningen og så SFO-

personalet kan genfinde deres 

relation med børnene og 

reklamere for SFO.  

 

Personalet er ude så meget som 

muligt og booker sig ind på 

forskellige udeområder. De fleste 

foretrækker at være ét sted en 

uge af gangen.  

 

156 børn i SFO i dag, hvilket er 

tæt på det ”normale” antal børn 

i SFO.  

 

3.     Nuværende SFO tilbud Næste trin er at lave 

årgangsopdelt SFO. Dette kan 

give et andet SFO tilbud og 

personalet får mulighed for at få 

noget kollega kontakt.  

 

Pædagogerne har skrevet ud til 

forældrene, at der ikke længere 
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er nødpasning. Det er op til de 

enkelte pædagoger om de laver 

en ugeplan for SFO og melder 

denne ud til forældrene. 

 

Snak om at få det kreative 

værksted i gang igen.  

 

Hvad oplever/hører I som 

forældre?  

En 3. klasse pige er vildt 

begejstret, fordi der er mere tid til 

fordybelse, med ikke så mange 

børn og mere tid til den enkelte.  

 

Det skaber en tryghed at der 

bliver skrevet ud fra Anders – 

f.eks. at han endnu ikke ved 

hvad der skal ske på mandag 

men at der selvfølgelig kommer 

information når de ved noget. 

Dette gør at nogle børn gerne vil 

i SFO, da forældrene på denne 

måde kan føle sig trygge i dette.  

 

Børnene er begyndt at vænne 

sig til, at dette nu er hverdagen. 

Børnene kan savne den frie 

bevægelsesmulighed mellem 

aktiviteterne og udeområderne. 

Der er mere rutine i hverdagen 

og kan give noget mere energi 

og små ting som at få spist sin 3-

madpakke.  

 

Der arbejdes på at få sat ude 

håndvaske op ved Ørnehytten 

og noget mere læhegn.   

 

Svævebanen mangler en 

endelig godkendelse, men det 

firma Aarhus kommune bruger til 

at godkende er sendt hjem fra 

arbejde i denne tid. Anders 

skriver ud lige så snart den er 

godkendt.  

4.      Førskole Det kom lidt pludseligt og hurtigt 

at før-skole skulle være på 

skolens matrikel. Derfor kom det 

også lidt pludselig for 

pædagogerne at 
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udeområderne også var til før-

skole. Derfor skal før-skole også 

have adgang til det 

bookningssystem, hvor man kan 

booke ind på ude områderne.  

 

Det giver god mening for skolen, 

at før-skolen er tæt på. Det gør 

at lærerne bedre kan observere 

børnene. Det er en ny situation 

og kan give nogle nye 

udfordringer.  

 

Før-skolen er landet godt og har 

fået dannet nogle grupper. Det 

kan give nogle nye udfordringer 

at 6.-9. klasse skal tilbage til 

skolen igen, nu når før-skolen 

også benytter 3 lokaler til deres 3 

grupper.   

 

 

5. Udmeldelser 22 udmeldte børn – heldigvis er 

der ikke kommet nogle udmeldte 

i en uge. Vi kører stadig med 

klasseopdelt SFO. Det er mange 

2. klasser der melder sig ud, mens 

også 3. klasse og 1. klasse melder 

sig ud.  

 

6. Evt. Valg til forældreråd: 

Karen vil gerne tage 

forpersonsposten i 

Skolebestyrelsen, hvilket betyder 

at hun ikke kan være forperson i 

SFO forældrerådet. Hun vil stadig 

deltage i SFO forældrerådet. 

Derfor vil vi til jul mangle en 

forperson i SFO forældrerådet. Vi 

skal have hørt de fraværende i 

dag, om de vil fortsætte. Der er 

valg til næste møde d. 10. juni.  

Pernille B, Camilla og Pernille L. vil 

gerne fortsætte. Pernille 

Bertelsen vil gerne tage over på 

forpersonsposten.   

 

Skolebestyrelse og SFO 

forældreråds weekend i 

september. Mere information 

kommer senere.  

Valg d. 10. juni – hvem ønsker 

at fortsætte?  
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7. Fremtidige møder: 10/6.  

 

 
 


