
 

 

 

 

 

 

Forretningsorden for SFO-forældrerådet 2019-2020 

 
 

 

Kirkebakkeskolens SFO&KLUB, Kirkebakken 9 G, 7120 Vejle Øst · Tlf.: 24 20 47 96 

Forretningsorden for SFO-forældrerådet på: 

Kirkebakkeskolen 

Kirkebakken 9G 

7120 Vejle Ø 

 

Konstituerende møde 

Indkaldelse: 

Daglig leder af SFO indkalder til konstituerende møde inden den 1. november. Mødet indkaldes med 

14 dages varsel. 

 

Dagsorden: 

Daglig leder af SFO udarbejder skriftlig dagsorden og leder mødet.  

Dagsorden indeholder: 

 Præsentation af mødedeltagere 

 Daglig leder af SFO orienterer om tankerne bag og arbejdet med forældrerådet 

 Daglig leder af SFO præsenterer årshjul for møderne, herunder mødehyppighed, tidspunkt 

og mødelængde 

 Valg af formand  

 Valg af næstformand  

 Daglig leder af SFO gennemgår forretningsorden, herunder skal SFO-forældrerådet tage 

stilling til SFO-forældrerådets opgaver og indgå aftaler omkring referatskrivning. 

 

 

SFO-forældrerådets opgaver 

Formand og næstformand: 

Formandens opgaver: 

 At tilrettelægge dagsorden sammen med daglig leder af SFO. 

 At indkalde til møder, med mindre det er er aftalt, at daglig leder af SFO gør dette.  

 At lede SFO-forældrerådets møder, hvis ikke det aftales, at daglig leder af SFO gør dette. 

 

Under formandens fravær overtager næstformanden dennes opgaver. 

 

Alle medlemmer: 

 At tegne SFO-forældrerådet udadtil. 

 Deltager aktivt på møderne. 

 Holder sig orienteret om, hvad der rører sig i forældregruppen og bringer dette i spil på 

møderne. 

 



 

 

SFO-forældrerådets møder 

Indkaldelse: 

Møderne indkaldes af formanden eller daglig leder af SFO med mindst 14 dages varsel. Hvis et 

medlem er forhindret i at deltage i mødet, skal formanden eller daglig leder af SFO have besked. 

Afbud bør meddeles så tidligt som muligt.  

 

Dagsorden: 

Dagsordenspunkter skal så vidt muligt være belyst gennem en kort beskrivelse eller et vedlagt 

bilag. Medarbejderrepræsentanten skal have mulighed for at drøfte dagsordenen med de øvrige 

medarbejdere på et SFO-møde forud for SFO-forældrerådsmødet. Dagsorden for møderne samt 

relevante bilag sendes til rådet senest en uge før kommende møde.  

14 dage før mødet sender medarbejderrepræsentanten en reminder til forældregruppen om, at de 

kan komme med input til dagsordenspunkter ved at sende en besked til medlemmer af SFO-

forældrerådet. 

 

Beslutninger: 

SFO-forældrerådet har ingen beslutningskompetence, men er et rådførende organ, der har til 

opgave af vejlede og sætte fokus på vigtige emner, der er med til at styrke den samlede SFO.  

 

Referat: 

Der skrives referat til alle punkter på dagsordenen. Det skal af referatet fremgå, hvilke medlemmer, 

der har været til stede. Referatet fremsendes til rådsmedlemmerne, der herefter har en uge til at 

gøre indsigelse mod referatet. Hvis der ingen indsigelser gøres, bliver referatet herefter 

offentliggjort på skolen hjemmeside.  

Med henblik på at sikre kontinuitet og sammenhæng mellem SFO-forældrerådet og 

skolebestyrelsen fremsendes referater til skolebestyrelsesformanden.  

 

 

Valg til SFO-forældrerådet 

SFO-forældrerådet sidder i en valgperiode for 1 år, og kan selvfølgelig fortsætte i en ny 

efterfølgende periode.   

Inden udgangen af valgperioden, giver daglig leder af SFO besked til forældregruppen om mulighed 

for at stille op, samt valgdato. Medlemmerne er med til at promovere SFO-forældrerådets arbejde 

og hjælper til med at finde nye medlemmer til rådet.  

Hvis der er flere end seks forældre, der opstiller, indkalder daglig leder af SFO til valg. Hvis færre 

end seks medlemmer opstiller, er alle valgt ind i rådet uden valghandling.  

Der er valg til og efterfølgende konstituerende møde for SFO-forældrerådet i oktober. Valgperioden 

gælder fra 1. november til 31. oktober.  

 

  



 

Denne forretningsorden er gældende for SFO-forældrerådet i funktionsperiode 1. 

november 2019 til 31. oktober 2020. 

 

 

SFO forældrerådet består af    

Formand: Peter Caspersen (Rosa & Sofus 1B), 

Næstformand: Pernille Kvist Johansen (Emil 0B, Mikkel 2A) 

Medlemmer: Annette Borg (Lærke 0C) og Claus C. Christensen (Hector 1A, Christian 4B) 

Daglig leder af SFO: Linnea Ingemann Riber 

Medarbejderrepræsentant: Michael Olsen 

 

 

 

 

 

 

 


