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Dagsorden 
 
Møde SFO-Forældreråd 

Dato 20. oktober 2020  -  kl. 17:00-18:15 

 
Alle indkaldte personer Karen Larsen, Pernille Bertelsen, Pernille Kirstine Birck Langer, 

Chiara Bartoli, Helena Kirstine Mejer Nielsen, Camilla Omar 
Sørensen.  
 
suppleanter: 
 
Medarbejderrepræsentant: Lisette Pedersen 
 
Ledelse: Anders Bach 

Fraværende Chiara Bartoli, Pernille Kirstine Birck Langer, 

Opgavefordeling Referent: LZ                      Ordstyrer: Karen 

  

 

Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 

1. Godkendelse af dagsorden  Godkendt.   

2. Konstituering af forældreråd Forperson: Pernille Bertelsen  

Næstformand: Karen Larsen 

Suppleant: Helena Kirstine Mejer 

Nilesen 

 

Medlemmer af forældrerådet: 

Camilla Omar, Chiara Bartoli,  

 

3. Forretningsorden   

4.     Nyt for pædagogerne Pædagogerne er stadig glade 

for at kunne være sammen på 

årgangen udenfor.  

 

Vi vil prøve at holde 12 møde 

sammen, for at skabe bedre 

social trivsel. Man kan godt føle 

sig isoleret fra sine kollegaer 

under Corona. Det er godt at 

kunne se hinanden i øjnene og 

”opdage” hvis der er nogen 

syge.  
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Vildt uge i uge 45 – hver årgang 

gør det på deres måde.  

 

Halloween d. 29/10 – årgangene 

holder det på deres måde.  

5.      SFO-tilbud i den kommende tid 

- LAN-party 

LAN-party er blevet aflyst – vi har 

i stedet tilbudt en hygge dag 

lørdag formiddag kl. 10-14. Der vil 

være bål ved Ørnehytten og 

nogle lege på tværs af 

årgangen.  

 

Lisa har vi brugt som vikar i noget 

tid – hun er blevet ”corona” 

ansat indtil jul. Vi er meget 

sårbare på personalesiden ved 

sygdom eller andet.  

 

Der bliver brugt lidt flere penge 

på vikar for tiden, da vi skal 

kunne tilbyde et godt SFO tilbud i 

denne tid og være plads til 

sygdom og ferie hos personalet.  

 

6. Nyt fra skolebestyrelsen Der skal være valg i 

skolebestyrelsen denne gang.  

 

Forældrerådet i 3.A har 

henvendt sig omkring adopter 

en legeplads.  

 

 

7. Evt. Finde system til forældrene 

omkring at komme ind til 

kasserne i garderoberne.  

 

Hjemsenderrollen på 1. årgang 

kører ikke altid helt optimalt.  

 

Den nye Tarzan bane er snart 

klart til åbning. Den ligger foran 

3. klasserne og derfor sørger disse 

for en åbning.  

 

8.   Opfølgning på, om Pernille 

Langer stadig er med i SFO 

forældrerådet.  

 

Mødet næste gang bliver 

fysisk i SFO hallen og bliver 

rykket til at starte kl. 17.30.  
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9. Fremtidige møder: 18-11, 10-12, 25-1, 23-2, 31-3, 15-4, 

6-5, 10-6. 

 

 

 
 


