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Dagsorden 
 
Møde SFO-Forældreråd 

Dato 25. januar 2021  -  kl. 17:00-17:30 

 
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 Rune Bruun Ferneke-Nielsen. 

 

Opgavefordeling Referent: LZ                      Ordstyrer: Pernille 

  

 

Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 

1. Godkendelse af dagsorden    

2. Personalesituationen Lene Nielsen har sidste dag på 

fredag.  

Lisa stoppede inden jul og 

hendes timer skulle pedellens søn 

Emil have overtaget. Dog kom 

nedlukningen, så han er hjemme 

indtil vi får brug for ham.  

Der er kommet en ny PA-

studerende – Emma. Hun er 

tidligere elev på Sabro-

Korsvejskolen.  

Krøltop Anders er nummer 2 

voksen hos 1. klasse.  

 

Anders vil ikke sende flere 

personaler på arbejde end 

højest nødvendigt.  

 

3. Nyt fra pædagogerne #Paspådinpædagog 

Støt op med et like eller 

kommentar, det varmer.  

Mundbind med hashtag på til 

børnene.  
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Glad personale der nyder at de 

må møde ind på arbejde og 

være sammen med børnene 😊  

4.     Nødpasning Anders er bekymret for 

udviklingen af tilmeldinger til 

nødpasning. Der er rigtig mange 

børn i nødpasningen i Sabro – 

dobbelt så mange som 

omkringlæggende skoler. Der er 

60 tilmeldte børn, dog cirka 35 

fremmødte børn dagligt.  

 

For at få lidt mere 

skoledagsstemning er årgange 

nu rykket over i klasselokalerne 

på skolen.  

 

Pædagogerne er delt i 

skiftehold, så der er en plan B i 

tilfælde af sygdom/smitte.  

 

0.klasse er nu kommet på Meet, 

derfor er der kommet en ekstra 

pædagog på i skoletiden da det 

er krævende at hjælpe de små 

der ikke er vant til dette.  

En ekstra voksen bliver også 

aktuelt på de andre årgange, 

hvis børnetallet bliver ved med 

at stige.  

 

 

5.      Evt. Kommentar fra forældre omkring 

nødundervisning:  

Det fungerer meget bedre 

denne gang end tidligere. Der er 

en ugeplan med faste lærere, et 

link de møder ind på, 

gruppearbejde og en lærer der 

er tilgængelig hele dagen.  

Så stor ros til personalet.  

 

6.    

7. Fremtidige møder: 23-2, 31-3, 15-4, 6-5, 10-6.  

 

 
 


