
Referat af møde i SFO-forældreråd 19/5 

 

 
Deltagere:  
Forældre:  Mette R, Joan, Mie 
Personale og ledelse:  Marie, Niels, Freja,Mette M og  Gitte, 
Afbud: Thomas og Louise 

 

 
Orientering: 

• Gitte har oprettet et Ikon på Aula, hvor dagsordner og referater ligger. Alle forældre 
skal have adgang. Freya og Gitte får det til at ske. 
 

• Det videre arbejde med antimobbestrategien - punktet blev ikke behandlet, da 
Louise havde meldt afbud. 
 

• Andet/ Henvendelser fra forældre?  
I forældrerådet har vi drøftet, hvordan vi tager imod input fra andre forældre, og 
hvordan vi melder tilbage. Vi har besluttet at dagsordner fremadrettet skal 
indeholde et fast punkt: ’Henvendelser fra forældre’. Disse henvendelser drøftes på 
mødet og der tages stilling til hvordan disse behandles og besvares. 
 
Efter dagsordenen blev sendt rundt har vi modtaget en henvendelse fra Mette, 
bakket op fra Louise, vedr. manglende SFO-ugeplaner. Noget af forklaringen på 
dette er at SFO og undervisning har lavet fælles ugeplaner under nedlukningen.  
Fremadrettet opfordres forældrene til at henvende sig til direkte til personalet eller 
Mette/Gitte, hvis de har konkrete oplevelser med manglende orientering fra 
afdelingerne. Så kan der reageres hurtigere.  
 
 

 
Drøftelse: 
  

1. Behandling af henvendelse vedr. SFO-rådets arbejde  
Denne henvendelse er medsendt som bilag. 

Mette og Gitte anerkender kritikken i henvendelsen og foreslår at vi fremadrettet 

benytter den dagsordensskabelon som benyttes til bestyrelsesmøder. Her opdeles 

punkterne i forhold til om de er orienteringspunkter, henvendelser, emnet til 

drøftelse eller beslutninger. 

 



Årshjulet benyttes som en dynamisk oversigt over emner til kommende møder. 

SFO-forældrerådet har 6 møder om året, heraf 2 sammen med bestyrelsen. 

Mødernes varighed er 1,5 time. Forud for bestyrelsesmøderne lægget et kortere 

møde på en halv time. 

Rådet består af en forældre og medarbejder fra hver klynge + Mette og Gitte  

På første møde efter sommerferien inviteres ’Aarhus Forældreorganisation’, til at 

give en orientering om opgaven som forældreråd. 

Gitte fremsender en plan for næste års møder. 

 
2. Data fra undersøgelse 

 
Mette fremlagde de kvantitative data fra undersøgelsen, som overordnet viser en 
stor tilfredshed med de områder vi interesserede os for.  
Der var 57 besvarelser ud af ca. 350 mulige. 
Vi gennemgik de mange kommentarer og drøftede hvad disse kunne give anledning 
til i forhold til nuværende praksis i SFO: 

• Der er mange input fra forældre der efterspørger højere grad af voksen-initierede 
aktiviteter der udfordrer børnene (både under bevægelses-spørgsmål og krea-
spørgsmålet).  

• Der lader til at være behov for mere formidling til forældrene om de pædagogiske 
tanker bag aktiviteterne. Spille-café er bare et eksempel, hvor Frejas forklaring om de 
pædagogiske tanker bag, vil være godt at få formidlet til forældrene, som generelle 
forklaringer. (De har en generel beskrivelse på 3. årgang, som kunne bruges som 
inspiration til KRAI.) 

• Der er kommentarer om, at niveauerne for og kvaliteten af aktiviteter er for afhængig 
af den enkelte pædagog. Hertil forklarer Gitte og Mette at de hele tiden har for øje at 
de 4 afdelingers tilbud skal have samme kvalitet og indhold og at det indtænkes når der 
ansættes nye. Der arbejdes der med et årshjul, som sikrer at man kommer omkring alle 
typer aktiviteter hen over året, tilpasset årstid og traditioner.  

Det sidste år har dog været præget af nedlukning, nødpasning og restriktioner om at 
holde børnene adskilt.  

Hvordan kan vi få mere bred gavn af og læring af både kompetencer på tværs, og 
praktik for hvordan der arrangeres aktiviteter og hvordan der formidles til forældre? 

• Vi skal have fokus på en god SFO-start og tydelig markering af hvem der er SFO-
pædagoger. 

Analysens resultater samt forældrerådets kommentarer gennemgår med personalet på 
personalemøder. 



 Hvordan skal resultatet formidles?  

Gitte lave et generelt sammenkog, der kan anvendes til en tilbagemelding til forældrene med 

resultatet på analysen.  

Generelt opfordres vi alle til at komme med input til referatet vedr. analysen. På baggrund af disse 

og det samlede referat skriver Gitte sammenkoget. Der tilføjes en lille appetitvækker om at 

tilmelde sig rådet.   

Dette sammenkog sendes ud til forældrerådet til kommentering inden det sendes ud til resten af 

forældrekredsen.  

 
 

  

 
 
 
 
 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 


