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Dagsorden 
 
Møde SFO-Forældreråd 

Dato 7. februar 2021  -  kl. 13:00-13:30 

 
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  

Opgavefordeling Referent: LZ                      Ordstyrer: Pernille 

  

 

Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 

1. Drejebog.  Der har været en bekymring 

over, at 2. + 3. klasse har været 

blandet sammen i ydertimerne.  

 

Vi overholder drejebogen. Dog 

er vi ærgerlige over det signal vi 

har givet ved at have 2. og 3. 

klasserne sammen – dette er 

lavet om fra dags dato.  

CA+AN laver drejebogen til 

en PDF fil, så den kan sendes 

ud.  

 

Alle årgange er 

årgangsopdelt i ydertimerne.  

2. De muliges kunst 

Mange vikarer kontra børn som 

bliver blandet på årgang. 

Mange vikarer er en stor 

omkostning. Personalet vil på 

den anden side også være 

utilfreds med at møde hver dag 

fra kl. 6.30-17.00.  

 

Forældrerådet ønsker ikke de 

mange vikarer. Der er også en 

smitterisiko ved at der kommer 

vikarer udefra.   

 

Et ønske om en opfordring til 

forældrene om, at hente så 

tidligt som muligt. 

Der er stadig mange forældre 

der arbejder hjemmefra, så det 

burde være muligt at hente 

inden kl. 16. Forældrerådet vil 

Vi er så meget som muligt ude 

fra kl. 16-17.  

 

Information til forældrene 

omkring ydertimerne, hvor der 

vil være årgangsopdelt. Ud 

over ydertimerne er vi 

klasseopdelt i SFO.  
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gerne melde dette ud, så det 

ikke kommer fra skolen og 

SFO’en. 

Man kunne starte den første uge 

med at se hvordan det går og 

hvis der er brug for det kan 

forældrerådet lave et skriv ud, 

som også viser respekt for dem 

der har brug for pasning i 

ydertimerne.  

 

Forældrerådet er villigt til at tage 

emnet omkring udmeldelser op 

til forældremøder.  

SFO’en skal holde deres 

åbningstid og derfor kan vi ikke 

lukke kl. 16 nogle dage.  

 

Anders er bekymret for mange 

udmeldinger i SFO.   

Et ønske om at kunne adskille 

corona og bekymringen. Der skal 

naturligvis laves en indsats 

senere, hvis der er mange 

udmeldinger.  

 

Sabro havde en høj tilmelding til 

nødpasningen i forhold til andre 

skoler i Aarhus kommune.  

3. Kommunikation - tilbud fra 

formand om at lave skriv til 

forældre. 

Smitten er lav mellem børn.  

En risikoformulering.  

Anders og Pernille laver et 

skriv senere i dag.  

4.     Uge 7 Der skal arbejdes frem mod at 

løse uge 7 bedst muligt hvad 

angår klasse og 

årgangsopdeling.  

 

5.         

6.    

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

 

 
 


