
Dagsorden for SFO-forældrerådsmøde d.21.november 2019 kl.17.15-19.00 

Deltagere: Dorthe, Peter, Rólvur, Irina 

Fraværende med afbud Sophie 

Referent: Irina (IF) 

  

1. underskrift af 
tavshedspligtserklæring (5 min) 

 

Alle medlemmer skal skrive under på erklæring 
om tavshedspligt – udsat til næste møde 

2. Konstituering (15 min) Der skal vælges en formand og en næstformand 
– udsat til næste møde. 

3. Opfølgning fra sidste møde Der er lavet en oversigt med billeder af 
personalet, der hænger ved sfo-rummet. Det er 
meningen at der på længere sigt skal laves en 
oversigt over alt personale i indskolingen. 
 
I forhold til udeområder er der bestilt en karrusel 
og to mindre legeredskaber, der snart bliver 
leveret og monteret. 
Bordtennisbordene skal også klargøres. 
Vi er ved at lave en ansøgning til overdækning 
ved bål. 
 
SFO lige nu: Pr. 2.12. starter Melike som 
pædagogisk assistent. 
Vi har lavet en ny rutine, hvor alle børn er ude 
den første halve time af SFO-tiden. Det er en 
succes, og det har betydet, at flere børn bliver 
udenfor. Det giver også personalet mulighed for 
at sætte aktiviteter i gang, og børnene når at tale 
sammen om, hvad de har lyst til at lave. 
 
Der er julehygge for forældrene fredag d.29.11. 
I december skal nogle af børnene gå lucia i 
psykiatriens hus. 
 
Der er filmeftermiddag sidste fredag i måneden. 
Børnene går lidt til og fra. 

4. Orientering om arbejdet med mål- og 
indholdsbeskrivelser for SFO (15 min) 

Rólvur og Irina orienterer om arbejdet med 
beskrivelserne af mål- og indhold for SFO. 
Punktet har været på et tidligere 
forældrerådsmøde. Lige nu arbejdes der med 
beskrivelserne i personalegrupperne, hvorefter 
det skal behandles i forældrerådet igen og til 
sidst godkendes i skolebestyrelsen. 
 
Forslag om at bruge naturcentret på 6A. 
På næste møde tages de færdige beskrivelser 
med til behandling i SFO-forældrerådet. 



5. Skal vi have forældrekaffe eller 
lignende arrangementer? (20 min) 

Drøftelse af indførelse af forældrekaffe eller 
lignende arrangementer – hvad giver mening fra 
et forældreperspektiv? 
 
Ønske om at genindføre forældrekaffe om 
fredagen, hvor forældre får mulighed for at 
komme forbi og få en sludder. 
Rólvur skriver om det i næste forældrebrev. Det 
starter fredag d.22.11. 
 
Rólvur arrangerer nytårskur for kaninpasserne i 
januar. 

6. Forslag til punkter til kommende 
møder (15 min) 

Alle har mulighed for at komme med forslag til, 
hvad forældrerådet skal arbejde med på 
kommende møder 
 

- Mål- og indholdsbeskrivelser 
- Udeområderne 
- Kompetenceudvikling/specialisering af 

pædagoger i forhold til eftermiddagens 
aktiviteter. 

- Klimabevidsthed som en del af 
naturtemaer – vi passer på 
lokalområdet. 

7. Datoer for de næste møder (10 min) Vi skal have fundet datoer til to møder i foråret. 
20. februar er forældrerådet inviteret med til 
skolebestyrelsesmøde. 
Næste sfo-forældrerådsmøde bliver d.27.1. fra 
17-19. 

8. Evt. (5 min) - Spørgsmål vedr. pædagog i 4. klasse: Der 
følger ikke en pædagog med, da de ikke 
længere går i SFO. Der kan dog stadig 
være timer, hvor der er to voksne i 
klassen. 

- Spørgsmål til brætspillene: bliver der 
efterspurgt andre spil, end dem der er? 

 

 


