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Dagsorden 
 
Møde SFO-Forældreråd 

Dato 7. april 2021  -  kl. 17:15-18:15 

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

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

Fraværende  

Opgavefordeling Referent: Mia                    Ordstyrer: Pernille 

  

 

Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 

1. Godkendelse af dagsorden  Dagsorden godkendt  

2. Personalesituationen Vi bruger Mariam tirsdag og 

fredag som vikar.  

Med den situation vi står i 

behøver vi en ekstra vikar. Der 

skal ikke mange sygemeldinger til 

før at vi behøver en vikar. 

 

Søren er vikar i undervisningen, 

han har været her i mange år.  

Han bruges også i SFO som vikar. 

 

Vi har en pædagog som har 

været i tæt kontakt med en 

smittet, så hun er hjemme indtil 

negativ test. 

 

Vi har en pædagog der er 

gravid, så hun er på barsel. 

Mia har sagt ja til at tage 

koordinatorrollen for CP. 

AN vil spørge en anden 

pædagog om de vil tage SLF-

rollen. 
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AN håber på at Nadia kan blive i 

sit barselsvikariat og følge 0.C til 

næste skoleår. AN håber på en 

fastansættelse til Nadia. 

3. Nyt fra pædagogerne Vi har i næste uge 15 

affaldsindsamlingsuge.  

 

Heidi vil med børneråddet lave 

plancher og plakater til at 

synliggøre skraldespandene. 

Alle børn skal ud og samle skrald 

på skolens område, hvor der er 

fokus på at samle fastfood, 

papir, og mundbind.  

 

Heidi har startet børneråddet op 

og det har været en udfordring 

med den situation vi står i med 

Corona. De har pt. fokus på 

bæredygtighed.  

 

Forældrerådet har en oplevelse 

af nogle børn ikke vidste hvad 

de skulle stemme til, til 

børneråddet. Det er vigtigt at vi 

er mere tydelige for børnene. 

 

Inputs:  

Få skraldespandene til at snakke 

ligesom de gør i Randers midtby.  

 

Dansk naturfredningsforening - 

Kan vi være en del af denne 

indsamling?  

Så vi gør os opmærksomme på 

at vi har fokus på 

bæredygtighed og miljøet.  

 

 

Skole + SFO årshjul: 

Vi pædagoger er en stor del af 

undervisningen. Vi skal lave en 

rød tråd fra SFO til skole.  

Så dvs. hvis vi har vildtuge om en 

måned i SFO, så kan vi videndele 

med hinanden om hvad vi kan 

lave til vildtugen og hvordan vi 

får den ind i undervisningen. 

 

Vi skal ikke være 

”radiatorpædagoger” vi skal 
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være deltagende og byde ind 

med pædagogernes viden og 

faglighed fx med trivselsarbejde 

eller bevægelse. 

 

Hjulet bliver mere interessant for 

forældrene der ikke ved om 

deres børn skal gå i SFO. Så kan 

de se på et hjul hvad der sker i 

SFO og se på et andet skema 

hvad der sker i skolen.  

 

Det er godt at have et 

ledelsesmæssigt fokus på hvad 

pædagogerne skal lave i skolen 

igennem et årshjul.  

 

Vi skal have lavet en fed reklame 

for vores SFO til forældrene. Hvis 

vi vil have flere indmeldte børn i 

SFO, så skal vi have solgt det 

bedre hvad vores SFO består af. 

Få temaer, emneuger med i 

folder til forældre. 

 

Forslag:  

Lave en flot folder hvor der er 

billeder fra praksis fra fx vilduge, 

så forældrene kan se det. 

Fx vildtuge → se billede af 

børnene ved bålhytten. 

4.     Økonomi Hvis man har 5% + / - så skal der 

laves en handleplan. 

 

Vi har stort overskud og der skal 

derfor laves handleplan. Pernille 

vil være en del af udvalget 

sammen med ledelsen. 

 

Karen har sendt fodsansøgning i 

håb om at få bygget flere 

legepladser. 

 

Vi tager gerne imod råd til hvad 

vi kan bruge pengene på.  

Pernille vil tage idéerne med.  

 

5.      Arbejde med kommissorier Tages med til næste møde. 

 

Pædagogiske begrundelser for 

hvad vi laver af aktiviteter i SFO. 

Hvor kan vi sende dokumenter 

som referater, årshjul mm.? 

AN følger op med AB 
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Internt papir – men vi vil gerne 

have inputs til os, da vi er 

interesseret i at høre hvad de har 

til kommissorier. 

Forældreråd gennemlæser 

kommissorie og kommer med 

inputs til næste møde. 

6. Opgaver i skolebestyrelsen Adopter en legeplads ændret 

navn til arbejdsdag. 

 

En liste over forskellige 

arbejdsråd.  

Vi skal finde repræsentanter. 

 

Miljøudvalg: CH 

Rettighedsudvalg: HK 

 

Karen står for at opdatere listen, 

så tag fat i Karen hvis man vil stå 

på nogle udvalg.  

 

Rune vil gerne være på 

arbejdsdag og kantine. 

 

7. Fremtidige møder:  6-5, 10-6.  

 

8.  Evt. Førskole: 

3. maj starter førskolen. 

Vi har en udfordring med at der 

skal laves noget i Sabro hallen. 

Det var ellers oplagt at bruge 

den. 

Måske bliver det således at;  

Gul sal 2 grupper. 

Hjemmekunst 1 gruppe. 

 

Vi håber på at vi kan med tiden 

bytte udeområder, så vi kan 

være flere forskellige steder – 

også så førskolen kan lære 

området at kende. 

 

Der bliver observationer fra 0. 

klasselærere. Børn kommer i 

prøve-skole. 

 

Vi skal have lavet tre klasser og 

det kan vi kun hvis vi lærer 

børnene at kende. Vi prøver at 

starte førskole som vi plejer – så 

godt som muligt.  

 

1. august skal 3. i klubben. 
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HR, LZ og MK bliver de 

pædagoger der starter førskole 

og de kommende 0. klasser op.  

 

Der sker en overgang, hvor de 

kommende pædagoger møder 

førskolen.  

 
 


