
Dagsorden SFO-forældrerådsmøde d.6. februar 2019 kl.17.15-19.15 

 

Deltagere: Bo Hjort Jeppesen, Peter Meyer Clausen, Rólvur Berg, Irina Frello Hansen (referent) 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (5 min) 

2. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO (30 min) 

Drøftelse af de forskellige temaer med følgende input: 

-Sundhed og trivsel: Tur til gymnastiksalen, bål: sundhed og samvær. Altid mulighed for 

bevægelsesaktiviteter. Opmærksomhed på, hvis der kommer noget nyt (balancebomme osv) at alle 

får mulighed for at prøve. Kaniner – trivsel, gerne arbejde mere med de ældste børn, så de får 

ansvar for at køre kaninhuset om eftermiddagen. Gerne gang i bordtennis. 

-Udeliv: To gange båldag om ugen, kan blive til flere dage med tiden. Opmærksomhed på om alle 

kommer udenfor. I sommerhalvåret er der ikke aktiviteter indenfor. Træværksted, der også rykker 

ud af udeværkstedet. Ide til udeværkstedet: ”red bull race” – sæbekassebiler, kaninerne. 

-kreativitet og musiske aktiviteter: faste kreative aktiviteter, musiske aktiviteter er ved at blive sat i 

gang, mål at det skal komme fast op at køre. Mål at børnene selv skal i gang og opleve sig selv som 

musiske. 

- robusthed osv: Få de større til at hjælpe de små: trivsel, læring, forståelse for hinanden på tværs, 

mix i ferier osv. 

- sproglige udtryksformer: at lære sprog koblet på aktiviteter, hvordan man taler til hinanden,  

 

SFO skriver et udkast til mål- og indholdsbeskrivelse, det tages på et p-møde og derefter på SFO-

forældreråd. 

 

3. Kaninpasserforening (10 min):  

Rikke, der koordinerer kaninpasserforeningen, er ikke SFO-forældre efter sommerferien. Hvordan 

får vi flere med, så det fortsætter med nok passere? 

- Sende reklame med alle børn hjem, så forældrene bliver opmærksomme på det. 

- Lave fyraftensarrangement for medlemmerne af kaninpasserforeningen med pizza osv. 

Forældre fra dagtilbud og beboere har også mulighed for at blive medlemmer. 

 

4. Udlån af indskolingen til arrangementer (5 min) 

Retningslinje gennemgået 

Man kan også låne udstyr til bål igennem SFO. 

 

5. Overgang fra skole til SFO (20 min) 

Personalet oplever værdi i, at børnene får mulighed for at spise i klassen, inden de går ud til 

aktiviteter. Hvis der skal spises i fællesrummet, vil det give endnu et skift, og det vil kræve flere end 

to voksne. Vi fortsætter med spisning i klasserne, og der vil være personalet i fællesrummet i 

forhold til, når børnene går ud af klasselokalerne. Fokus på kortere interval til spisning.  

Forslag: Når eleverne er gået ud, og duksene har fejet, kan der være én voksen der tjekker 

lokalerne. 

 

 



6. Det kommende skolebestyrelsesmøde (10 min) 

Input til budget: 

- Morgenåbning vil efter sommerferien kræve en større del af budgettet. 

 

7. Evt. 

- Vi tager på ture ud af huset til springhallen fordelt på to dage. 

- Henvendelse ang. ture til gymnastiksalen 

- Henvendelse ang. rutiner omkring taxa 

- Henvendelse ang. brug af børnetelefonen. 

 


