
Referat af Møde i SFO- forældreråd 12/10 2020   

Deltagere: Mie, Anne Marie (Savanne) Mette (Bjørne) Niels, Thomas, Mette M og Gitte.  

 

 

 

Emne 
 

Metode  Referat 
 

Godkendelse af dagsorden    

Valg af nye medlemmer? 
Konstituering  
 

Drøftelse og 
beslutning 

Katteklyngen og 3. årgang er ikke 
repræsenteret. Det besluttes at Gitte sender 
en opfordring til Katteklyngen og 3. årgang 
vedhæftet det dokument Tina havde lavet til 
formålet.  
Konstituering udskydes til rådet er fuldtalligt. 

 Forslag til årshjul 
 
 

Drøftelse og 
beslutning 

 Se nedenfor 
 

Udviklingsproces vedr. klub og SFO i 
Aarhus kommune 
 

Orientering Der er i dette skoleår igangsat en 
visionsproces for SFO-området. Dette er en 
del af arbejdet med en samlet 
fritidspædagogisk vision i Aarhus Kommune. 
Rådmandens ønske er, at det fritids- og 
ungdomspædagogiske arbejde i SFO og 
UngiAarhus bliver genbesøgt og understøttet, 
så det potentiale, der ligger i dette felt, bliver 
udfoldet bedst muligt til gavn for børn og 
unge.   
SFOforældreråd og skolebestyrelse inddrages i 
høringsprocessen omkring jul. 

Punkter til næste møde  
 

Fra. møde 9/1:  
Spillecafe, er emnet stadig aktuelt?  
Mere fyldestgørende kommunikation fra alle 3 
afdelinger 

Evt.  
 

Drøftelse:  
Aktiviteter, hvad kan man deltage i og hvor er 
de voksne.  
De ugeplaner der kommer fx fra Bjørnene er 
de samme hver uge og er ikke opdateret. Det 
kunne være rigtig godt at de var uddybet – fx 
hvad er der under krea, hvad er aktiviteten?  
Der er behov for mere kommunikation. Så 
man kan se hvad det er der foregår.  
Dette tages op i personalegrupperne 
 



2020-2021 Årshjul: 

dato  Hvem? emne 

9/1 SFO-forældreråd  Hvor befinder de voksne sig i SFOtiden? 
Skal/må i forhold til aktiviteter? 

23/3 SFO-forældreråd  AFLYST 

26/3  Fælles med bestyrelsen Principskema mm 

7/10 Fælles med bestyrelsen  Samarbejdsaftale med SFO 

Læring efter Corona  

12/11 SFO-forældreråd (teams) Hverve nye medlemmer 
Årshjul dato og emner 
Præsentation af kommunal udviklingsproces for 
klub/SFO 
 

26/1 -21 
(Tirsdag)  
 
16.30-18.00 

SFO-foældreråd (Teams?) 
 
MM inviterer en repræsentant 
for personalet fra 3. årgang  
 
GB inviterer en 
medarbejderrepræsentant fra 
Bjørnene.  

Konstituering   
 
Høringssvar – hvem påtager sig opgaven 
(sammen med skolebestyrelsen) ud fra lille 
oplæg?  
 
Mål og rammer og årshjul :  
Dokumenter tilsendt og drøftes 
 
Opfølgning på kommunikation – som vi har taget 
fat på at arbejde med på baggrund af mødet d. 
12. nov 2020. 
 

25/3 -21  
(Torsdag) 
16.00-17.00 - inden 
bestyrelsesmøde 
 
 

SFO-forældreråd (Teams?) 
MM finder en repræsentant 
fra 3. årgang  
GB finder en repræsentant fra 
Bjørnene. 
 
Fælles med bestyrelsen 

Aktiviteter og pædagogiske tanker – herunder de 
voksnes roller.  
 
 
 
 
Principskema mm 

19. maj – 21 
(onsdag)  
16.30-18.00 
 
 

SFO-forældreråd (Teams?) 
 

Forældreønsker til indhold i SFO (Hvad er vigtigt 
for den enkelte…)  
Inden mødet laves en google analyse, så vi på 
mødet kigger på data, analysere og beslutter 
handlinger.  

 

 

 


