
SFO-forældrerådsmøde d. 01.09.20, kl. 19.30-21.30 

Tema: Valgkampagne, corona-situationen og ledelse af SFO 

Deltagere: Annette Borg (Lærke 1C), Peter Caspersen (Rosa & Sofus 2B), Pernille Kvist Johansen (Emil 1B, Mikkel 3A), Michael Olsen (Medarbejderrepræsentant), Linnea 
Ingemann Riber (Daglig leder af SFO), Mette Rahlf (Afd.leder indskolingen).  
Fraværende: Kirstine Schiøtt Bække (Skolebestyrelsesrepræsentant), Claus C. Christensen (Hector 2A, Christian 5B) 
 

Indhold Mål Struktur Forberedelse Referat 

Tjek ind 

 

At blive klar til dagens møde 

 

Gennemgang af årshjul for 

møderne v. Linnea 

 

Gennemgang af mødets 

dagsorden v. Linnea 

Årshjul vedhæftet - Der skal snakkes valg kampagne.  

Opfølgning fra sidst 

 Børnetallet. 

 Opdatering omkring 

SFO2-lokalerne. 

 Omstrukturering i SFO 

ift. morgen-SFO. 

 

At vi følger op på punkterne løbende. 

 

 

Orientering v. Linnea og 

Michael. 
 Børnetallet: 

- I juni havde vi 205 børn indmeldt, i 

august var der168 børn indmeldt. 

- På nuværende tidspunkt betyder det 

ikke et fald i voksne i SFOen. 

SFO2-lokalerne 
- Der er blevet lavet et nyt SFO2-lokale i 

det sidste lokale på 3 årg. og det har 

været rigtig godt for SFO2, med flere 

indmeldte og omkring 20 daglige 

brugere. Det skaber også en naturlig 

nysgerrighed. 

- Fokus på flere aktiviteter og mindre 

skærm. Skærm maks to dage om ugen. 

Omstrukturering 
- Rune er i SFOen om eftermiddagen 

efter ønske fra bl.a. SFO-forældrerådet. 

- Joan er der om morgene og så møder 

der en ekstra voksen ind kl. 07.00. Der er 

en god ro og der er morgenmad mellem 

06.30-07.15. 



Ledelsessituationen i SFO At orienterer forældrene om 

ledelsessituationen i SFO, når Linnea 

går på barsel. 

Orientering v. Linnea og 

Mette. 

 - Mette Rahlf bliver den daglige leder i 

forhold til alle de ledelsesmæssige 

opgaver. 

- Mette Krogholm bliver den der samler 

de daglige tråde i forhold til f.eks. 

aktiviteter, bemanding ved sygdom osv. 

- Mette Rahlf forsætter i SFO-

forældrerådet mens Linnea er på barsel. 

- Henrik Vinter er blevet ansat til at 

dække nogle af Mettes timer i SFO1 og 

SFO2. 

Status ift. Coronasituationen 

 Hverdagen i SFO nu 

 

 

At inddrage forældrene i den hverdag 

SFO står overfor som følge af 

corona-situationen 

Orientering v. Linnea og 

Michael 
 - I SFOen er alle årgange kommet tilbage 

på egen årgang, hvor der dagligt er en 

udeaktivitet og en indeaktivitet. Alle 

årgange får uddelt et udeområde, som 

rotere dagligt i mellem årgangene. 

- I ydertimerne 06.30-07.50 og 16.00-

17.00 samles børnene i fællesområdet. 

- Det har været dejligt at der har været 

varierende aktiviteter som f.eks. maling 

på t-shirts, kasketer osv. 

- Fokus på at forklare børnene godt 

hvorfor det er de skal sidde lidt mere 

adskilt. 

- Stor ros med den nye mooncarbane. 

Børnene skal tage en teoriprøve og en 

køreprøve for at få deres Mooncar-

Kørekort inden man må køre på dem. 

Efter et vis antal klip, skal man til nye 

prøver. 

- Forslag om at kigge på området under 

udetrappen som evt. aktivitetsområde. 

Evt. en slags parkour-bane med 

faldunderlag.   

Valgkampagne 

 

At vi i fællesskab finder ud af, 

hvordan vi skal køre valgkampagnen. 

Plenum Overvej, hvordan vi kan gribe 

valgkampagnen an. Eventuelt 

- Forslag om at man måske kigger på en 

alternativ måde at køre SFO-



inspireret af, hvordan vi gjorde 

sidste år.  

Reklameskriv fra sidste år 

vedhæftet.  

 

forældrerådet evt. med to onlinemøder 

om året hvor alle der har en interesse kan 

deltage for at komme med indput og få 

information omkring hvordan det går i 

SFOen. 

- Det primær fokus er at få et SFO-

forældreråd igen. 

- Vi bruger samme Reklameskriv fra 

sidste år. 

- Få spredt budskabet blandt forældrene. 

- Det er også blevet nævnt på alle 

forældremøderne. 

Nyt fra forældregruppen At forældrene bliver hørt ift. Hvad 

der røre sig i forældregruppen. 

 

At give SFO-ledelsen gode idéer til 

udviklingspunkter for SFO. 

  

Plenum 

 

 

Intet 

 

- Intet nyt fra forældrene. 

Punkter til kommende møde At forældrene har mulighed for at 

komme med input til årshjulet for 

kommende SFO-forældreråd. 

Plenum Årshjul for indeværende år er 

vedhæftet og kan bruges som 

inspiration.  

- Næstkommende møde er når SFO-

forældrerådet skal konstitueres på ny. 

Dagsorden for dette møde er som 

beskrevet i forretningsordenen. 

- Forslag til emner til det kommende år: 

Udeområderne. 

Lokalerne i kælderen SFO2-lokale eller 

klasse/faglokale? 

Eventuelt  Plenum Intet  - Intet til eventuelt. 

 


