
 Referat af møde i SFO-forældreråd 5/5 

 

Deltagere:  
Forældre: Joan, Louise, Mie 
Personale og ledelse: Niels, Søren, Maria, Thomas, Mette og Gitte 
Afbud: Anne Marie og Mette 
 

Orienteringspunkter: 

 
Orientering om henvendelse  
Mette og Gitte har modtaget en henvendelse fra Joan og Louise, med forslag til en mere 
struktureret mødeafholdelse.  
Denne henvendelse eftersendes og behandles på næste møde 19/5  

 

Orientering om status om Google analyze: 
 
Mettes og Gittes forslag til analysen sendes ud inden weekenden. Kommentarer modtages senest 

mandag kl. 12, hvorefter den sendes ud til forældregruppen.  

Deadline for besvarelse: 16. maj. (Vi sender et link til resultatet for de interesserede.) 

  
Der stilles spørgsmål omhandlende de aftalte 5 områder:  
 

• Bevægelse 

• Kreative aktiviteter 

• Udeliv 

• Trivsel/tryghed 

• Modtagelse af nye 
 

1. Forberedelse af punkterne på skolebestyrelsesmødet: 
 
Skolen som det naturlige førstevalg. /dette punkt hed før ’Branding’ 
Nyt punkt på dagsordenen: Ekstra midler tilført skolen på baggrund af corona.  
Antimobbestartegi  
Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til skolebestyrelsens dagsorden. 

 

2. Tilbagemelding til forældre  
 

Det blev drøftet hvordan man generelt og specifikt kunne give tilbagemelding og 
orientering til forældregruppen om SFO-forældrerådets arbejde. Det blev besluttet at der 
skulle laves et ikon på AULA, hvor forældrene kunne tilgå referater.  
Specifikt i forhold til hvad der kom ud af at forældrerådet tog emne op omkring "hvor 
befinder de voksne sig ift. børnene” 
  



 

3. Evt. hvis vi kan nå det (det kunne vi!) 
 
Læring fra corornatiden 
- Hvad skal vi tage med videre? 
- Hvad har udfordret? 
-  
Ugebreve på aula har fungeret godt. 

Forældrene har savnet at kunne se og fornemme kultur og stemning, når man ikke har kunnet 

komme ind på skolen, kunne sætte sig og kigge på/snakke med børnene. 

Aflevering fungeret godt, men det savnes at man kan komme ind på skolen. 

Klassesammenholdet er styrket ved at klassen skal være sammen hele dagen. 

3-årgang har lavet en undersøgelse, som viste at børnene ikke oplever problemer med at de skal 
være så meget sammen i klassen. Det var ellers en antagelse personalet havde. 
Samme oplevelse har der også været i KRAI-afdelingerne. 
Personalet har oplevet spændende vinkler på børnene, ved at have været ekstra meget med i 
undervisningen. 
 
Det virtuelle forældresamarbejde fungerer godt når man kender hinanden.  
Forældresammenhold i klasserne har været under pres. 
Manglen på fysiske forældremøder kan medføre at man, som forældre, kun kender de andre børn 
af samme køn som ens eget. Kendskabet til alle børnene i klassen går tabt. 
 
 

 

4. Næste møde: 
19/5 kl. 16.30 – 18  
Dagsorden:  
Behandling af henvendelse vedr. SFO-rådets arbejde 
Data fra undersøgelse 
Tak for i år! 

 
Punkter til kommende møder: 
Visions for det fritidspædagogiske område.  
Aktiviteter og pædagogiske tanker – herunder de voksnes roller. 
Værdiproces (Mette R) 

 

 

 

 

 

 


