
Referat fra SFO-forældrerådsmøde d. 02.12.19, kl. 19.30-21.30
Tema: Status og visioner
Deltagere: Claus C. Christensen (Hector 1A, Christian 4B), Annette Borg (Lærke 0C), Peter Caspersen (Rosa & Sofus 1B), Pernille Kvist Johansen (Emil 0B, 
Mikkel 2A), Michael Olsen (Medarbejderrepræsentant), Linnea Ingemann Riber (Daglig leder af SFO)

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 manglede en repræsentant fra Skolebestyrelsen, hvilket var en skam, da der 
skulle være gennemgået budgetønsker for kommende budgetår, især fordi datoen 
har været kendt længe.
- Linnea gennemgår årshjulet, i forhold til hvor vi er nu, og hvor vi er på vej hen.

Klubben At komme 
med 
sparring og 
gode idéer 
til, hvordan 
klubben kan
blive mere 
attraktiv for 
nuværende 
og nye 
medlemmer
.

At få flere 
medlemmer
i klubben.

Rundvisning i 
klubben v. 
Michael

Fremlægge 
årsplan for 
klubben v. 
Michael

Gennemgang 
af 
budgetønske 
v. Michael og 
Claus

Årsplan og 
budgetønske 
er vedhæftet

- Rundtur i Klubben med snak om budget ønsker. Claus og Michael laver to forslag til
Skolebestyrelsen omkring forbedringer i Klubben.
#1: Hurtig løsning / billig løsning her og nu. Til brug for skolebestyrelsesmøde 5/12 
(budget for næste år, størrelsesorden kr. 20.000,-)
#2: Gennemarbejdet detaljeret løsning / skitsering af ”den rigtige langsigtede 
løsning”, herunder flugtveje / døre / møbler / hjemtagning af overslagspris. 
-Det afklares konkret om børn/forældre må varetage malearbejde – og med hvilken 
type maling. (Michael)
-Det afklares konkret, om den nuværende opstilling af skabe langs ”gangareal” ligger 
inden for rammerne af den dispensation for flugtveje som er givet (Michael)

- Michael fremlagde årshjulet, og der kom forslag om, at den bliver opdateret og 
sendt med til næste møde, så der bliver mulighed for kommentarer og forslag til den. 
Dette kommer til at ske fremadrettet.
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Mål- og 
indholdsbeskri-
velse for SFO

At der 
arbejdes 
med mål- 
og 
indholdsbes
krivelsen 
hvert år

At der 
arbejdes 
med 
emnerne fra
mål- og 
indholdsbes
krivelsen i 
årsplanen.
At kende 
status på 
forældreråd
ets input fra
sidste 
skoleår.

Orientering 
omkring 
pædagogisk 
dag v. Linnea.

Gennemgang 
af årsplan v. 
Linnea

Årsplan samt
mål- og 
indholdsbesk
rivelse er 
vedhæftet.

- Linnea informere omkring SFOens årsplan. 
- Ønske om at årshjulet bliver mere udspecificeret i forhold til temaet og de aktiviteter,
der er i den kommende periode. 
- Ønske om at aktiviteter osv. bliver bedre beskrevet i nyhedsbrevet, så man også 
som forældre kan være med til at spørge ind til dem derhjemme og snakke om det 
derhjemme.
- Ønske om aktiviteter i kommende uger/temaer bliver lagt ind i årsplanen, 
efterhånden som de bliver planlagt.

Forældretilfreds-
hedsundersøgel-
sen

At der 
arbejdes 
med 
fokuspunkte
r fra 
forældretilfr
edshedsund
ersøgelsen i
prototypepe
rioden. 

Orientering om
besøget i 
Øster Starup 
SFO v. Linnea.

Orientering om
SFO’ens 
indsatser i 
prototypeperio
den v. Linnea 

Linnea og 
Michael 
medbringer 
plancher fra 
arbejdet i 
personale-
gruppen. 

- Gennemgang af de indsatser som SFO har fokus på ud fra 
forældretilfredshedsundersøgelsen.
- Beskrivelse af nogle af de aktiviteter der kommer i Prototypeperioden.
Ønske fra forældregruppen om, at der i overgang skole – SFO på klasserne bliver 
prioriteret ensrettet gennemgang af ”dagens tilbud”.
- Som noget nyt i år, er der lavet et trivselsteam som flere gange om året har ”børn” 
på vores møder, her bliver der snakket omkring børn med særlig fokus, så alle ved 
hvad der bliver aftalt.
- Ønske om bedre information omkring vores ekstra arrangementer. Forslag om at 
ligge det i nyhedsbrevet, og om at det kommer ud i god tid og med en reminder når 
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At kende 
status på 
forældreråd
ets input til 
forældretilfr
eds-
hedsunders
øgelsen.

At kende 
status for 
overgangen
mellem 
skole og 
SFO 
(indkrydsnin
g og 
spisning).

og Michael arrangementet nærmere sig.
- Forslag om at f.eks. årgangsdagene temamæssigt binder sig lidt sammen med det 
tema som årgangsforældrerådene har kigget på, hvis det giver mening.

Input fra 
forældregruppen
- Aktiviteter i 

SFO, særligt 
hvordan der 
arbejdes 
med 
aktiviteter til 
drengene 

- Brug af 
svømmehalle
n

- Overgangen 
mellem 
børnehave 
og SFO

At følge op 
på vigtige 
emner og 
input fra 
forældregru
ppen fra 
sidste 
møde.

At 
forældrene 
bliver hørt 
ift. vigtige 
emner i 
forældregru
ppen.

Gennemgang 
af typisk 
ugeplan for 
SFO v. Linnea

Michael 
orienterer om, 
hvordan 
svømmehallen
benyttes nu og
hvilke 
udviklingsmuli
gheder vi ser 
fremadrettet.

Gennemgang 

Linnea 
medbringer 
ugeplan.

FAQ-liste er 
vedhæftet. 

- Forslag om at lave aktiviteter hvor forældrene er meddeltagere, som f.eks. en 
rundboldturnering
- Ønske om at ugeplanerne ugentligt bliver sendt ud i skemaform om fredagen for 
den kommende uge.

Der er ønske fra forældregruppen, at tilbuddet skal kunne rumme alle børn der har 
lyst til at komme i svømmehallen – hvilket pt ikke ifølge forældregruppen ikke er 
tilfældet. Der er enighed om forlænget åbningstid udmeldes efter prototypeuge. 
Forældregruppen opstillede 3 løsningsforslag – og lader det være op til en 
pædagogisk vurdering at tage stilling til om forslagene vil blive brugt i SFO 
fremadrettet. 
#1 kl 14-15: 0-2. klasse; kl 15-16: 3-4 klasse
#2 kl 14-15: ”Rolig” leg; kl 15-16: ”Vild leg”
#3 Første tirsdag i måneden kl 14-15 ”stille leg"

- FAQ-listen er udskudt til d. 05.03.20
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At give 
SFO-
ledelsen 
gode idéer 
til 
udviklingsp
unkter for 
SFO.
 

af FAQ-liste v. 
Annette

Diskussion om
samarbejdsda
gen i uge 32 v.
Peter 

- Samarbejdsdagen er udskudt til d. 05.03.20

Punkter til 
kommende møde

At finde 
punkter til 
dagsorden 
til 
kommende 
møde.

At klæde 
Linnea og 
Peter på til 
at lave en 
god 
dagsorden 
til næste 
møde.

Intet - FAQ-listen
- Samarbejdsdagen i uge 32
- En opdateret årsplan for KLUB og SFO.
- Oplæg omkring brug af svømmehallen. Status på hvordan det har fungeret med 
klubbørnene i tidsrummet 15-16.

Eventuelt
- Mødedatoer
- Mailgruppe
- Kommende 

skolebestyrel
sesmøde

Forslag om to 
nye datoer for 
mødeafholdels
e v. Linnea

Intet -Nye mødedatoer: 05.03.20, 05.05.20 
- Linnea tager fat i Lise i forhold til at få oprettet en mailgruppe til SFO forældrerådet i
aula, så forældreindput kan sendes direkte til SFO-forældrerådet.
- Linnea snakker med Henrik omkring at Claus skal med på skolebestyrelsesmødet 
for at fremlægge et budget ønske fra klubben til kommende budget.
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