
SFO-forældrerådsmøde d. 05.03.20, kl. 19.30-21.30 
Tema: Den gode opstart og aktiviteter i SFO
Deltagere: Claus C. Christensen (Hector 1A, Christian 4B), Annette Borg (Lærke 0C), Peter Caspersen (Rosa & Sofus IB), Pernille Kvist Johansen (Emil OB, 
Mikkel 2A), Michael Olsen (Medarbejderrepræsentant), Linnea Ingemann Riber (Daglig leder af SFO), Kirstine Schiøtt Bække (Skolebestyrelsesrepræsentant)

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

Linnea gennemgik årshjulet og dagsordenen 
og hvad der er på dagsordenen næste gang 
vi mødes d. 05.05.2020

Opfølgning fra sidst At vi følger op på punkterne løbende. Michael orienterer 
samt rundvisning i

Kort rundvisning i Klubben og information 
omkring hvad der er sket siden sidst og hvad

Indretning af klubben 
v. Michael

At kende status på indretning i 
klubben.

klubben. næste skridt er.

- Der er blevet malet og hængt et gardin op, 
der skiller rummet fra gangarealet. Der er 
også kommet gardiner op ved vinduerne.
- Der bliver stadig arbejdet videre med at 
gøre klubben mere indbydende med møbler, 
ting på væggene osv.
- Forældrerådet henstiller til klart svar fra 
skolebestyrelsen i forhold til dispensation fra 
brandmyndighederne i klublokalerne. Vil man 
fortsætte med dispensationen eller vil man 
arbejde aktivt mod en løsning?



Den gode opstart
FAQ-liste

At vi husker alle de vigtige emner, 
man som ny forælder har brug for 
svar på.

Annette fremlægger Velkomstfolder 
med nye input 
vedhæftet

Gennemgang af folderen, med de tilføjelser 
som Annette har kommet med forslag til.

- Forslag om et billede af aktivitetstavlen.
- Linnea retter folderen til og den bliver 
efterfølgende lagt på hjemmesiden og i 
velkomstmappen.

Den gode opstart
Samarbejdsdagen i 
uge 32

At forældrene får mulighed for at 
komme med deres input til 
samarbejdsdagen.

Peter står for punktet - Valget af dagen er problematiks, da det er 
en dag, hvor der er mange nye børn i SFO.
- Forslag om at lægge dagen torsdag i uge
27. Linnea drøfter det med Henrik, og giver 
en tilbagemelding til SFO-forældrerådet, som 
evt. Tager forslaget med videre til 
skolebestyrelsen.
- Hvis dagen ikke kan flyttes, så skal 
kommunikationen være helt skarp - ligesom i 
dette skoleår, så der ikke bliver nogle 
misforståelser.

Den gode opstart
Prøv at gå i SFO

Orientering om forestående 
begivenhed.

At give sparring på begivenheden

Orientering v. Linnea

Debat v. Linnea

Invitation fra 
sidste år er 
vedhæftet

Gennemgang af invitationen fra sidste år.

- I år bliver både børn og forældre inviteret.
- Dagen er den 21. april fra kl. 17.15-.18.15.
- Husk at der vil komme mange praktiske 
spørgsmål, så pædagogerne skal være klar til 
at svare på mange spørgsmål.

Aktiviteter i SFO
Brug af svømmehallen 
i tidsrummet 15-16

At orientere forældrerådet om, 
hvordan det er gået med det 
nyafprøvede, og ud fra dette at 
orientere forældrerådet om nye tiltag 
ift. brugen af svømmehallen.

Orientering v.
Michael

- Vi har lavet et forsøg med svømning i 
prototypen med svømning for 0-2 klasse fra 
14-15 og for 3 og klubben fra 15-16.
- Der har været nogenlunde det samme antal
i tidsrummet fra 14-15, men fra 15-16, har der 
været 1-2-1-5 børn, der har benyttet sig af 
tilbuddet.



- Flere 3 klasser har valgt det fra da de tit skal 
hjem mellem 15.00-15.30 og derfor ikke vil 
tage til svømning.
- Klubben lukkede kl. 15 den dag der var 
svømning for at få dem til at gå derover, dette 
gav dog ingen resultat.
- Klubben kommer til at kunne svømme en 
klubaften i stedet for, da det vil give mere 
mening.
- Svømning fortsætter som nu, da der er stor 
tilslutning.

- Forslag om, at man lægger årgangsdagen 
for 2. klasse på en tirsdag så svømning 
derved kun bliver for 0-1 klasse.

Aktiviteter i SFO
Årsplan for SFO og 
KLUB

At give forældrene et indblik i, hvad 
der arbejdes med i SFO og KLUB.

At stille skarpt på, hvordan der 
arbejdes med aktiviteter for 
drengegruppen.

Præsentation af 
opdateret årsplan v. 
Michael og Linnea

Debat omkring 
aktiviteter for 
drengene v. Linnea

Årsplaner
vedhæftet

Gennemgang af årsplanen for SFO/KLUB.

- Stort ønske om, at der kommer flere 
eksperimenterende aktiviteter.
- Der er generelt mere fokus på drenge 
aktiviteter, når der bliver planlagt aktiviteter.
- Forslag om, at pædagogerne i 
arbejdsprocessen internt highlighter de 
aktiviteter, der er til hhv. piger og drenge i mål 
og Indholdsbeskrivelse, for at sætte mere 
fokus på de forskellige tilbud i SFO.

Input fra
forældregruppen

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

At forældrene bliver hørt ift. vigtige 
emner i forældregruppen.

Plenum, bordet rundt - Der er kommet meget positivt feedback på 
julekoret og generelt de særlige 
arrangementer.
- Årgangsdagene har været rigtig gode med 
særlige aktiviteter for en årgang.
- Stor tilfredshed med den nye aktivitetstavle.



At give SFO-ledelsen gode idéer til 
udviklingspunkter for SFO.

Overgangen mellem 
skole og SFO

Forældrebrev med ny overgang 
mellem skole og SFO

Præsentation og 
input v. Linnea

- Tavlen kommer mere i brug og 0. årgang 
skal ”klædes” mere på til at bruge den.
- Linnea har modtaget rettelserne og 
renskriver, så beskeden kan sendes ud 
fredag.

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.

Plenum Intet - Ledelsens tilbagemelding omkring Klubben 
og Samarbejdsdagen.

Eventuelt Plenum Intet - Kirstine kommer fast som medlem fra 
skolebestyrelsen.


