
SFO-forældrerådsmøde d. 17.06.20, kl. 19.30-21.30
Tema: Næste skoleår
Deltagere: Claus C. Christensen (Hector 1A, Christian 4B), Peter Caspersen (Rosa & Sofus 1B), Pernille Kvist Johansen (Emil 0B, Mikkel 2A), Michael Olsen 
(Medarbejderrepræsentant), Linnea Ingemann Riber (Daglig leder af SFO), Kirstine Schiøtt Bække (Skolebestyrelsesrepræsentant), Mette Rahlf (Afd.leder 
indskolingen).  

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  Kort gennemgang af 
dagsordnen.

 Mette Rahlf kommer til at 
være med som 
repræsentant fra ledelsen 
når Linnea går på barsel i 
midt september, dog 
deltager Mette på møderne
op til skiftet.

Opfølgning fra sidst
 Klublokalerne
 Samarbejdsdagen 

uge 32
 Prøv at gå i SFO
 Velkomstfolderen

At vi følger op på punkterne 
løbende.

Velkomstfolder vedhæftet Klublokalerne
 Der er blevet frigivet nogle 

anlægsmidler, så der er 
blevet indhentet tilbud på 
bl.a. en huggegård, 
udluftning og de andre ting 
der kræves for at man kan 
bruge lokalerne som 
undervisningslokaler/klublo
kaler.

 Der bliver lavet en 
midlertidig klub i ekstra 
lokalet på kommende 3. 



årgang.
 Der er fokus på at der skal 

kigges på hvem der bliver 
primærbrugere af lokalet 
og om det giver mere 
mening at lave klublokale i 
et andet sted på skolen.

 Forslag om at lave 
lokalerne til klublokaler 
indtil behovet kommer for 
flere undervisningslokaler.

Samarbejdsdagen
 Samarbejdsdagen ligger 

om onsdagen i uge 32. 
 Der kommer til at være 

kendte pædagoger i 
SFO'en sammen med 
nogle af de kendte vikarer 
som børnene allerede 
kender.

 Linnea vil være i SFO'en, 
da hun ikke skal deltage i 
møder den dag.

Prøv at gå i SFO
 Det blev desværre ikke til 

noget i år pga. Covid19, 
men vi tager det op igen 
næste år.

Velkomstfolderen
 Folderen er blevet 

opdateret og er klar til de 
nye forældre.

Status ift. At inddrage forældrene i de Orientering v. Linnea. Hverdagen i SFO nu



Coronasituationen
 Hverdagen i SFO 

nu
 Børnetal

udfordringer SFO står overfor 
som følge af corona-
situationen

 Vi har et håb om at vi kan 
vende tilbage til den 
normale måde at lave SFO
på igen efter 
sommerferien.

 Der bliver stadig arbejdet 
på hvem der skal overtage 
Linneas arbejdsopgaver i 
det daglige i SFO'en mens 
Linnea er på barsel. Dog er
ønsket at beslutningen 
lægger inden 
sommerferien. 

 Der er et ønske om at der 
er en daglig leder tilstede i 
SFO'en også sidst på 
dagen.

 Der er to aktiviteter hver 
dag, en kreativ aktivitet og 
en udendørs aktivitet.

 Der bliver taget spil frem 
om fredagen sidst på 
dagen, da spillene så kan 
ligge i karantæne 
weekenden over.

 Vi er stadig underlagt 
forskellige restriktioner i 
SFO'en og det medføre at 
nogle af vores aktiviteter er
fraværende i denne 
periode.

 Nogle af pædagogernes 
timer er omlagt til 
skoledelen i denne 



periode, da der har været 
begrænset antal børn i 
SFO'en.

 Forslag om at man de 
sidste par uger, prøver at 
tænke kreativt i forhold til 
aktiviteter.

Børnetal
 Der er faldende børnetal.
 Vi kan dog se at nogle 

børn er ved at blive meldt 
ind igen i august.

Næste skoleår
 Afdelingsopdeling i 

SFO/KLUB
 Årsplan og Mål- og 

indholdsbeskrivels
e for SFO

At orientere forældregruppen 
om SFO’ens fokus og måde at
arbejde på til næste skoleår.

Orientering v. Linnea og 
Michael

Mulighed for at stille 
opklarende spørgsmål

Mål- og indholdsbeskrivelse 
vedhæftet

Årsplan vedhæftet

Afdelingsopdeling
 I det kommende skoleår 

bliver SFO'en opdelt i to 
”afdelinger” 0-2 og 3-klub, 
på den måde kan man lave
mere alders specifikke 
aktiviteter.

 Efter vinterferien dvs. uge 
8 overgår 2 årgang til den 
”store” afdeling, så vi på 
den måde forhåbentlig 
kommer til at fange mange 
til vores klubtilbud.

 Der er blevet ansat en ny 
pædagog fra 1. august, 
med en masse erfaring fra 
indskolingen i Give.

 Fiona er blevet ansat som 
medhjælper for det 
kommende skoleår.

 Rune kommer til at være 



der fast hver dag i morgen 
SFO'en fra 06.30-08.00, og
så møder der en voksen 
mere ind fra 07.15-08.00, 
dette kommer til at gå på 
skift mellem pædagogerne.

 Forældrerådet har et 
ønske om, at man forsøger
at bruge Rune og hans 
kompetencer om 
eftermiddagen, da han er 
vellidt af børnene. 

Årsplan og Mål- og 
indholdsbeskrivelsen

 Der er blevet rettet til og 
puttet billeder ind, så den 
er blevet et mere levende 
dokument.

 Mål- og 
indholdsbeskrivelsen 
kommer til at lyse igennem
i vores aktiviteter over hele
skoleåret.

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  Det med at man skal 
melde sig til hver dag, har 
været en stress faktor for 
mange forældre.

Hvordan får vi flere i SFO
 Sommerfesten.
 Fede aktiviteter som 

springer i øjnene for 
børnene.

 Zzzov med hajerne.



 Løbehjuls arrangementet.
 Prøv at gå i SFO for dem 

der har lyst til at prøve det 
nogle gange om året.

 Få snakken til at gå 
omkring hvad der sker i 
SFO'en blandt børnene så 
dem der er i SFO får lokket
flere af deres kammerater i
SFO.

 Et 
Børneråd/ambassadører.

Punkter til kommende 
møde

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

Plenum Intet  Opstarten af de nye 
afdelinger.

 Børnetallet.
 Valg til den kommende 

periode.
 Opdatering omkring 

klublokalerne.

 Ønske om at information 
omkring klublokalerne og 
ledelsessituationen bliver 
meldt ud, så snart der er 
en afklaring.

Eventuelt Plenum Intet  Pernille ønsker ikke at 
genopstille for det 
kommende skoleår.


