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Dagsorden 
 
Møde SFO-Forældreråd 

Dato 18. november 2020  -  kl. 17:30-18:15 

 
Alle indkaldte personer Karen Larsen, Pernille Bertelsen, Chiara Bartoli, Camilla Omar 

Sørensen, Rune Bruun Ferneke-Nielsen .  
 
suppleanter: Helena Kirstine Mejer Nielsen 
 
Medarbejderrepræsentant: Lisette Pedersen 
 
Ledelse: Anders Bach 

Fraværende Chiara Bartoli, Helena Kirstine Mejer Nielsen 

 

Opgavefordeling Referent: LZ                      Ordstyrer: Pernille 

  

 

Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 

1. Godkendelse af dagsorden   Godkendt, med et eventuelt 

punkt.  

2. Suppleringsvalg  

 

Vi manglede et medlem og en 

suppleant.  

Vi er så heldige at have fået 

Rune som medlem. Helena er 

suppleant.  

 

Præsentationsrunde af 

medlemmer.  

 

3. Personalesituationen Lisa er vikar, hvilket både børn 

og personale er glade for.  

Emil (søn af pedellen Michael) er 

også vikar uden tidshorisont.  

Anders er i jobprøvning her, 

hvilket vi er meget glade for. Han 

er mest sammen med 3. klasse, 

hvor han driver e-sport.  

Lene Nielsen er opsagt pr. 31. 

januar, da der er et driftsbudget 

der skal gå op omkring 

fastpersonale.  

 

Ros fra forældre og bestyrelser til 

personalet, som betyder meget 

for personalet at høre.  
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4.     Nyt fra pædagogerne Fra personalet: 

Forældre der står i døren både 

om morgenen, efter skole, og i 

SFO tid.  

 

Kan forældrene bidrage med 

noget julehygge nu når der ikke 

er juleklippedag, Lucia m.m.? 

Et skilt på døren til forældrene 

om at holde afstand og huske 

mundbind.  

 

 

Julekalenderbøger som kan 

læse op af hver dag.  

Skabe et julelandskab, som 

kan vises frem ude og man 

kan hjælpe hinanden med at 

bygge det større og større.  

 

Julekonkurrencer, skak 

turnering med juletema.  

Julebinko.  

5.      SFO-tilbud i den kommende tid 

 

Ugeplaner – SLF.  

Fortsætter med klasseopdelt, 

Anders er opmærksom på at 

støtte personalet som er 

udfordret på disse restriktioner.  

Der er 3 åbnere på morgen SFO.  

 

 

6. Nyt fra skolebestyrelsen Nye bestyrelsesmedlemmer: 

René Sørensen er valgt til 

ordinært medlem af 

skolebestyrelsen. Erik Veje 

Stensgaard Graversen og 

Christina Karvonen er valgt som 

suppleanter. 

 

Derfor vil aftenens møde gå med 

at møde de nye medlemmer og 

tale om hvad skolebestyrelsen er 

for noget. I går var der 

pædagogisk aften for 

personalet, hvor skolebestyrelsen 

også deltog. Dette skal også 

drøftes og gives feedback på.  

Nedlæggelse af adopter en 

legeplads.  

Sabro skoles venner har 

overtaget arbejdsdagen på 

skolen; planlægning m.m.  

 

7. Evt.  

 

Sabro skoles venner: der er 

facebook gruppe og 

hjemmeside. Målet er at 

børnene har nogle gode rammer 

på skolen. Meget gerne reklame 

for forældre, som kan melde sig 

ind. Der er ledige pladser i 
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bestyrelsen hos Sabro skoles 

venner. Kom gerne med ideer til 

nye projekter.  

 

Tabulex: Huske at trykke børnene 

ind i SFO og i skole når de går i 

skole. Det giver en usikkerhed for 

de forældre der sender deres 

børn afsted, når de ikke bliver 

trykket ind.  

Børn der kommer omkring 7.45-

7.50 er lidt i et limbo da børnene 

bliver sendt i skole 7.50 og 

børnene måske går direkte i 

skole i stedet for SFO. Der er ikke 

muligt for lærerne at registrere 

børnene i Tabulex.  

 

 

 

 

Opfølgning på om børnene 

bliver trykket i SFO om 

morgenen. Og tjekke om 

børnene måske sidder i 

klassen og derfor ikke er 

trykket i SFO.  

8.    

9. Fremtidige møder: 10-12, 25-1, 23-2, 31-3, 15-4, 6-5, 

10-6. 

 

 

 
 


