
 

Side 1 af 2 

 

Sabro Skolevej 4  |  8471 Sabro  |  Telefon 8713 9720  |  Fax 8713 9724  |  sab@aaks.aarhus.dk  |  www. sabro-korsvejskolen.dk 

 

 

 

Dagsorden 
 

Møde SFO-Forældreråd 

Dato 6. maj 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: Rune Tørrild 
 
Ledelse: Anders Bach 

 

Fraværende 

 

Helena, Rune, Lisette 

 

Opgavefordeling 

 

Referent: Rune Tørrild               Ordstyrer: Pernille 

  

 

Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 

1. Godkendelse af dagsorden og 

referat. 

   

2. Opfølgning fra ekstraordinært 

forældrerådsmøde – Hvordan 

kan vi få bragt flere positive 

fortællinger ud om skolen 

Har forældrerådet nogle tanker 

om hvorledes vi formidler den 

gode historie? Det foreslås at 

man med den gode historie går 

"all in" på at få sendt dem ud til 

andre forældre. Det tænkes at vi 

arbejder for at lave en historie og 

video over en periode der 

formidler det gode. Der er måske 

et behov for at ledelsen tænker 

på at være mere end en kontakt 

på kontoret men at de kommer 

ud over rampen på den 

imødekommende og positive 

måde. Det foreslås at vi tænker 

vores video eller hilsen til 

forældrene og kommende 

forældre, lidt i stil med en "riget" 

video som kan ses på nettet. 

Den gode historie, på video fra 

os til jer - en fin nyheds update. 

Vi skal fortsætte med Sabro 

børneunivers for det er rigtig fint.  
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3. Nyt fra pædagogerne Pædagogerne har en fin 

stemning i huset. Vi er meget 

omkring sikkerheden, og 

arbejder for at finde gode 

aktiviteter og tilbud til børnene. 

Vi er ude så længe vejret tillader 

det .  

Vi planlægger på sigt og ud fra 

en kort tidsramme - andre gange 

AD-Hoc i forbindelse med 

ændring af forholdsregler jvf 

Corona og Sikkerhed. 

Pædagogerne har været 

omstillingsparate.  

 

4.     Økonomi – gennemgang af 

budget for 2021 

Udsat Udsat. Skal godkendes i 

skolebestyrelsen først.  

5. Nyt fra Sabro skoles venner Karen har møde med Anders og 

Carsten i morgen d. 7. og der 

snakkes om legeplads og tilbud 

fra  Kompan. 

 

6.      Arbejde med kommissorier – 

opfølgning på kommissoriet 

”forældreråd” alle kommer 

med inputs/tilføjelser 

Der var ingen tilføjelser.   

7. Til og fra skolebestyrelsen   

8. Evt. 

Genåbning 

Genåbningen bliver ikke 

årgangsopdelt. Vi har 

udfordringer mht. udeområder, 

toiletplaner, førskolebørn, mv. For 

SFO vil genåbningen ikke have 

den store betydning. Vi 

fortsætter med klasseopdeling 

og sam-pasning på årgange i 

ydertimerne. 

 
Tabulex: Vi har fortsat tænkt os 

at benytte denne platform.  

Fremtidige forældreråds 

møder starter kl. 17. 

 

 

Anders følger op på hvem og 

hvornår 

forældrerepræsentanter 

vælges!  

9. Fremtidige møder: 10-6. kl. 1700  

 

 
 


