SFO forældrerådsmøde 9/1
Deltagere: Mette, Niels, Thomas, Jens og Gitte.
Afbud: Marjoanikka, Mette M, Tina, Anne Marie, Mie

Emne

Metode

Godkendelse af dagsorden

Punkterne er aftalt på sidste møde 17/6

Ændring i rådets besætning

orientering

Hvor befinder SFO-voksne sig? På en
fast samlet base eller fordeler de sig
efter hvor børnene er, fx på
fodboldbanen?

drøftelse

Er SFO-aktiviteter kun frivillige tilvalg
eller også nogle gange
motiverede/tvungne? Måske de 6-7
årige ikke altid kan vurdere hvad der
er bedst for dem, måske skal nogle
presses til aktiv udeleg mens andre
skal motiveres til krea. Måske de har
brug for at SFO er fri for “skal” ting
Punkter til næste møde:

Årshjul opdateret

Referat

drøftelse

Brandi har ønsket at trække sig fra rådet.
Nyt medlem: Anne Marie Hansen Buchard (mor til Johan
Elias i Savannen og Jakob i 3.)
Flyverfunktion, der er omkring klatrevæg og andre steder
indenfor. Flyveren er lukker og den der har telefonen.
En ’flyder’ der går derhen hvor der er flest børn. Salene er
fordelt mellem afdelingerne, her er de voksne. Derudover er
der minimum 3 gange om ugen en voksen til KREA aktivitet.
Tilsyn på boldbanen: Der er behov for et kontinuerligt tilsyn,
da der ofte er der konflikter opstår. Emnet drøftes på
kommende pædagogmøder og der kommer en løsning på
det.
Fællesture er ønskelige, men svære at arrangere af
personale og tidsmæssige grunde.
Vigtigt at motivere børnene for aktiviteter de ikke
umiddelbart selv ønsker.
Forældregruppen er ikke så bange for at børnene ’presses’
til noget andet. Vigtigt at finde balancen mellem skal og må.
Legen er også vigtig.
Emnet drøftes videre på pædagogmøder.

Spille-cafe (KRAI); konceptet hvor børnene en dag om ugen i
vinterhalvåret må tage Ipad med til om eftermiddagen. Hvad
synes vi forældre om konceptet? (Marjoanikka).
Dilemma for forældre i forhold til at tage egne tablets med.
Send retningslinjer med som bilag til dagsorden
Glemmekasse (Marjoanikka)
Opstart i SFO
Bemærk at der er møde 26/3 fælles med bestyrelsen. Dette
møde erstatter det aftalte møde d- 23/3

Årshjul

7/10
4/12 16:30 - 18
9/1 16 - 17
26/3 17 – ?
28/5 16:30 - 18

Fælles med bestyrelsen
aflyst
Fælles med bestyrelsen

emne
Elevtrivselsundersøgelse og sundhedsmåling,
Opfølgning på spørgsmål
Budget 2020-2021
opstart

