
 Referat af møde i SFO-forældreråd 13/9 16.30-18.00 

 

Deltagere:  
Forældre:  Joan Klint Høy, Mie Bech Brun Nielsen, Louise Kjær Christoffersen, Anne Marie Hansen Buchard 
Personale og ledelse:  Maria Misser, Mette Malmros, Gitte Baggesen 
Eksterne: Mette Bach Larsen, sekretariatsleder fra Aarhus forældreorganisation 

Afbud:  

 
Orientering 

Besøg af Aarhus forældreorganisation, som orienterer om foreningen og om opgaven 
som forældreråd.  
Aarhus forældreforening er en gammel interesseorganisation, som i dag primært har en 
samarbejdende tilgang. De samarbejder med diverse relevante organiseringer, som har 
med børn og unge at gøre. De laver eksempelvis høringssvar, mødes med forvaltning, 
lederforeninger og lign. Her repræsenterer de forældrenes stemme. Næsten alle skoler 
og daginstitutioner er medlemmer, og det er dem der betaler medlemsskabet på 
forældrenes vegne.   
I forhold til SFO har de samarbejder med forvaltningen om udvikling af den nye 
fritidspædagogiske vision. 
Der arbejdes også med formulering af en ny vejledning for SFO-forældreråd 
De har vedvarende fokus på at SFO kommer på dagsordenen, og ikke bliver glemt, f. eks 
i skolebestyrelsernes arbejde. 
 Det er en apolitisk organisation, men går dog ind for minimumsnormeringer og loft for 
forældrebetaling.  
Der sendes nyhedsbreve til medlemmerne.  
FS har dog ikke modtaget disse, men er nu kommet på modtagerlisten. Gitte vil 
fremover sende nyhedsbrevet til rådets medlemmer. 
 

Drøftelse: 

Konstituering – hvem er formand/næstformand? – vi venter med at konstituerer os til 
næste møde 4/10, og håber at der er kommet flere medlemmer i rådet. 
Foreløbig er der repræsentanter for KRAI, men vi mangler repræsentanter fra 3. 
årgang. 
Savanne: Louise og Annemarie 
Katte: Joan 
Bjørne: Joan 
3. årgang: mangler 
 
Pædagogerne deltager på skift, alt efter emnerne 
 
Hvervestrategi - skal vi gøre en indsats for at få flere medlemmer, eller er vi nok?  



Vi beslutter at skrive et indlæg til de næste SFO-ugebrevene. Annemarie laver udkast, 
som sendes til rådets medlemmer til godkendelse, herefter sendes det til Gitte, som 
sender det til pædagogerne, som så lægger det ind i ugebrevene. 
Fremadrettet kunne der laves små video fra medlemmerne, det fanger nok bedre end 

opslag fra Gitte på AULA. 

Mie laver et opslag om hvem man kan kontakte, hvis der er noget man er i tvivl om 
eller gerne vil have drøftet. 

 
Godkendelse af årshjul: 

Med enkelte ændringer blev årshjulet godkendt.  Se herunder.  

Årshjulet skal dog forstås som dynamisk, og vil derfor kunne ændres igen på 

kommende møder. 

Årshjul: 

dato Tid/form dagsorden 

Mandag 13. september 16.30-18.00 Besøg af Aarhus 
forældreorganisation, som 
orienterer om opgaven som 
forældreråd 

Hvervestrategi   

Godkendelse af årshjul 

Mandag 4. oktober 16.30 – 17: formøde 

 

17 – 20: Fælles med 
bestyrelsen 

konstituering   

Gennemgang af dagsorden til 

bestyrelsesmødet. Bl.a. 

Samarbejdsaftale med SFO  

   
Onsdag 8. december 16.30-18.00 Præsentation af ny 

antimobbestrategi 

Gennemgang af eksempel på 

forretningsorden, fra Aarhus 

kommunes vejledning 

Nyt fast punkt på dagsordenen: 

henvendelser fra forældre 



Gennemgang af personalets 

kommentarer til undersøgelsens 

om forældrenes tilfredshed med 

SFO resultater.  (Vi skal huske 

Børnenes stemmer)  
Torsdag 24. februar   16.30 – 17: formøde 

17 – 20: Fælles med 
bestyrelsen   

  

Tirsdag d. 3. april 16.30-18.00   

Torsdag d. 9. juni 16.30-18.00 Hvervning af nye til næste års 
SFO forældreråd. 

 
 
 

 
Punkter til kommende møder: 
Visions for det fritidspædagogiske område.  
Aktiviteter og pædagogiske tanker – herunder de voksnes roller. 
Præsentation af klyngens pædagoger, video og opslag 
  

 


