
Dagsorden for SFO-forældrerådsmøde d.27 januar 2020 kl.17.00-19.00 

Deltagere: Peter, Dorthe, Sophie, Rolvur, Irina 

Fraværende med afbud  

Referent: Irina (IF) 

1. underskrift af tavshedspligtserklæring 
(5 min) 

 

Alle medlemmer skal skrive under på 
erklæring om tavshedspligt 

2. Konstituering (15 min) Der skal vælges en formand og en 
næstformand 
Da Sophie flytter, udtræder hun af SFO-
forældrerådet til den tid. 
 
Peter er formand, Dorthe er næstformand. 

3. SFO lige nu (15 min) Fast punkt – orientering om hverdagen i SFO 
lige nu, personalesituation m.m. 
 
Vi har frem til sommerferien en pædagogisk 
assistentstuderende, Nasiba. 
Vores pædagogstuderende er stoppet. Vi får 
en ny 1.6. 
Cathrine stopper 1. februar. 
 
Kommende arrangementer: 
Vi vil begynde at have musiske-rytmiske 
aktiviteter løbende. 
Marts: tur til godsbanen 
2.4.: indskolingsfest 
Maj: SFO-festival på Godsbanen. 

4. Evaluering af forældrekaffe (10 min) Siden sidste møde er vi begyndt at have 
forældrekaffe om fredagen. Hvordan går det 
med tiltaget? 
 
Ind til videre kommer der et par forældre hver 
gang. Vi fortsætter traditionen. Når det bliver 
varmere, kan det rykkes udenfor. Vi overvejer 
at starte fra kl.14.30. 

5. Kaninpasning (10 min) Opfølgning på arrangement for kaninpasserne 
og status på antal passere. 
 
Rikke (mor til Lærke i 3.a) har overtaget 
administratorrollen. Lige nu ser det ud til, at 
der er passere nok. 

6. Drøftelse af mål- og 
indholdsbeskrivelser for SFO (50 min) 

Personalet i SFO har nu lavet de to første 
udkast (vedlagt som bilag). Vi gennemgår 
beskrivelserne og forældrerådet får mulighed 
for at komme med input. 
 
 



Kommentarer: 
-Sundhed og trivsel: obs på håndvask 
- natur: skraldeopsamling som mulig aktivitet 
-Konflikthåndtering: hvordan håndterer vi det 
i forhold til alle parter? Beskrives i 
dokumentet om robusthed, fællesskab m.m. 

7. Datoer for de næste møder (10 min) Vi skal have fundet datoer til et møde i 
foråret. 
 
20.2. og 20.4. deltager SFO-forældrerådet i 
skolebestyrelsesmøderne. 
 
Næste SFO-forældrerådsmøde bliver d.18.maj 

- Beskrivelser af mål og indhold 
- Næste skoleår, valg til SFO-

forældreråd 
- Forslag om at tage de store punkter 

først. 
- Peter og Irina laver dagsorden et par 

uger inden. 

8. Evt. (5 min) - Forslag om at få besøg af 
”Klodshanne”. 

- Opmærksomhed på sæbe, håndpapir 
og rengøring af toiletter. 

- Drøftelse af klatrestativ på 
kommunale områder. 

- Opfyldning af sandkasse 

 

 


