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Referat forældrerådsmøde d.7.5.19 

Til stede: Peter, Bo, Rolvur, Irina (referent) 

1.Godkendelse af dagsorden og referat 

Godkendt 

2.Afholdelse af fødselsdag i klasselokaler - drøftelse af retningslinjer,  

Kommentarer:  

- Fint at sætte den ramme, at det skal være hele klassen, der er 

inviterede, når det foregår på skolen/SFO. 

- Opbakning til retningslinjerne 

3.Kaninpasserforening - opfølgning 

Der er en del forældre, der har meldt sig til at passe kaniner. Vi mangler dog 

en eller flere forældre til at overtage rollen som tovholder, når Rikke ikke 

længere har barn i SFOen. 

Rolvur og Rikke har skrevet ud, men det har ikke givet pote. Rolvur vil nu 

kontakte forældre direkte og opfordre dem til at tage opgaven. Opgaven består 

i løbende at lægge datoer ud på facebookgruppen, som forældrene så melder 

sig på. 

Der kommer et fyraftensarrangement for kaninpasserforeningen, når vejret er 

blevet bedre. 

Børnene har mulighed for at tage ”gåprøven”, så de nu kan gå ture med dem. 

Det er også tanken, at der skal være kaninskole en gang om ugen og 

muligheden for at tage kaninkørekort. 
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På Skrænten blev der også slagtet kaniner, men det kræver, at man har en del 

flere kaniner, end vi har nu i SFOen. 

 

4. Hvordan overfører vi temaerne fra emneugen til SFO? Drøftelse 

Hvilke overvejelser er der i forhold til at føre temaerne videre i SFO? 

- Plantekasser der skal arbejdes med i den kommende tid, hvor Lone 

planter og sår med børnene om fredagen. 

- Overvejelser om affaldssortering og opmærksomhed på at samle skrald 

op udenfor. Man kan lave indsamlingen til event/temadag i SFO. 

 

5. Hvordan fortæller vi de andre forældre om forældrerådet efter 

sommerferien, og hvordan får vi flere til at stille op? Drøftelse 

Forældrerådets periode er fra oktober – oktober for at man kan nå at afholde 

valg efter skoleårets start. 

Ideer til at fortælle om forældrerådet: 

- Fyraftensarrangement med start f.eks. kl.16.30, hvor der laves suppe på 

bål og børnene kan blive passet imens. 

- Vigtigt at alle forældre er klar over, hvem der sidder i forældrerådet. 

Måske kombineret med oversigt over personalet.  

Vi arbejder videre med et fyraftensarrangement sidst i august. 

 

6. Udeområder i børnehøjde 

Følgende blev drøftet: 
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- Snurretoppe eller lignende ved indhegningen 

- Baskekurv ved skuret 

- Evt. noget bag udeværkstedet 

- Bordtennisborde sættes ud. 

- Undersøge muligheden for at opføre f.eks. edderkoppespind i parken. 

 

7. evt. 

Intet til referat. 
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