
Referat af SFO forældrerådsmøde 25/4 kl. 16.30 -18 
Deltagere:  Gi�e, Maria, Joan, Louise, Anne Marie.
A�ud: 
Mødeleder:  
Referent: 
 
 Dagsorden 
 emne metode referat 
10 min Fra sidste møde:

Rekru�ering af nye medlemmer �l 
SFO-forældrerådet, herunder status 
på kommunika�onsdelen, hvor 
SFO-forældrerådets medlemmer 
skulle være synlige med billede 

Status og 
beslutning 

 Et kort skriv  

Joan har �lsendt Billeder. 
Gi�e printer
Forældrerådet deltager også i bestyrelsens bar. Får 
også en T-shirt med teksten…’Spørg mig’
Anne Marie sender tekst �l indkopiering i 
ugebreve.
 
 

10 min Fra sidste møde:
Opsamling på 
forældreundersøgelse vedr. SFO 

beslutning Opfølgning på forældreundersøgelsen:  
Status og refleksioner  

Kommer ud ved hvert rul med de 
nye børn.  
●

I sfo-nyhedsbrevet  (sept)●
Med �l forældremøder ●
Billeder af SfO forældrerådet. 

Fysisk i hver klynge.  
●

Sende billeder �l Joan. Fulde 
navn og klasser man er �lkny�et. 
●

Tydelige voksne på skolemarken, e�er nye 
børn starter. Vest eller bånd på armen.  

●

Opmærksom på at de allerede uddelte 
årsplaner og arrangementer komme ud �l 
nye forældre. At der er arrangementer 
e�er ny�lkommende forældre. (Sender 

i f “ k b l ” �l Gi� )

●



En fælles tråd med andre forældreråd i klyngerne.?
Der laves et dokument med ideer �l det gode 
klasseforældreråds arbejde – skal ligge på drev, og 
deles ud �l de nye klasseforældrerådsmedlemmer.
(Anne marie og Louise) deadline start e�er ferien.
 

15 min Brug af skolemarken i SFO-�d
Et �ltagende antal forældre �l helt 
små børn bruger skolens legeplads i 
skole�den. (Louise)

Drø�else Der kommer større skilte op på Skolemarken. Så 
kan man bedre henvise �l dem, hvis nogle ikke 
forstår at SFO skal have fortrinsret �l Skolemarken.
Opfordring �l at nye forældre tænker sig som 
ansvarlig for skolen ’vores skole’ i forhold �l 
oprydning og andres ophold og opførsel på 
skolemarken.
Har vi skraldespande nok?

 5 min An�mobbestrategi (Louise) Kort orientering Den nye strategien lægges på AULA og 
hjemmesiden. Der laves en lille film på et 
tidspunkt.

 
10 min Gennemgang af personalets 

kommentarer �l undersøgelsen om  
 FRA OPSAMLINGEN:

giraf “skabelon” �l Gi�e) 
Et fælles dokument på Aula  ●

forældrenes �lfredshed med SFO 
resultater

Tilbuddene skal ikke øges! 

Der e�erspørges højere grad af voksen-
ini�erede ak�viteter der udfordrer 
børnene (både i forhold �l bevægelse og 
krea).

●



Opfordring �l at forældrene henvender sig, 
såfremt de oplever at deres barn ikke 
udfordres varieret nok. 
 

er lagt ud.

 

 
10 min Henvendelser fra forældre? 

SKOFRI SKOLE
- mangel på hele/ubrugte blå 
overtræksfu�er ved indgangene, 
særligt e�ermiddag
- tvivl om hvorvidt skofriheden 
gælder på trapperne (særligt H-
trappen) hvor forælderen oplever 
meget snavsede trapper med sand 
og våde områder, som ikke er rart 
at træde i med strømpesokker
- generel mangel på hævdelse af 
skofriheden på skolen. Mange går 
ind i garderoberne med sko om 
morgenen, eller har sko på når de 
henter. Hvordan kan skofriheden 
hævdes eller markeres bedre? Kan 

 Trapperne er IKKE skofri, resten er skofri
Det er en vedvarende opgave at påminde 
forældre om at tage skoene af/blå fu�er 
på.
Elevrådet ønsker at afskaffe plas�u�erne, 
der er planer om at lave et møbel ved 
klatrevæggen, hvor man kan sæ�e sine 
sko. 
Vi overvejer at lave skohyldemøbel ved 
Savannens indgang.
 
 

der sendes reminder ud �l alle, så 
vi bliver mere opmærksomme? 
 

10 min Årshjul Revidering ?  

Der lader �l at være behov for mere 
formidling om de pædagogiske tanker der 
ligger bag ak�viteterne. (Spille-café er et 
eksempel.)

●

Nogle oplever at niveauerne for og 
kvaliteten af ak�viteter i de 4 afdelinger er 
for a�ængig af den enkelte pædagog. 

●

(Vi skal have mere fokus på en god SFO-
start og en tydeligere markering af hvem 
der er SFO-pædagoger. Behandlet 8/12)

●



 
10 min Evt.   Rågekoloni i Platantræ? 6 reder!

 
 

 
 

dato Tid/form dagsorden 
Mandag 13. september 16.30-18.00 Besøg af Aarhus forældreorganisa�on, som 

orienterer om opgaven som forældreråd 

Hvervestrategi   
Godkendelse af årshjul 

Mandag 4. oktober 16.30 – 17: formøde 
 
17 – 20: Fælles med 
bestyrelsen 

kons�tuering   
Gennemgang af dagsorden �l bestyrelsesmødet. 
Bl.a. Samarbejdsa�ale med SFO  

Onsdag 8. december 16.30-18.00  Gennemgang af eksempel på forretningsorden, fra 
Aarhus kommunes vejledning 
Nyt fast punkt på dagsordenen: henvendelser fra 
forældre 
Præsenta�on af ny an�mobbestrategi  udskydes
Gennemgang af personalets kommentarer �l 
undersøgelsens om forældrenes �lfredshed med SFO 
resultater udskydes
 

Torsdag 24. februar   17 – 20: Fælles med 
bestyrelsen   

 Budget 22/23 
 



Tirsdag d. 25. april 16.30-18.00 Præsenta�on af ny an�mobbestrategi  
Gennemgang af personalets kommentarer �l 
undersøgelsens om forældrenes �lfredshed med SFO 
resultater
 
Visions for det fri�dspædagogiske område.  - 
udskydes
Ak�viteter og pædagogiske tanker – herunder de 
voksnes roller. 
Samt spørgsmålene fra undersøgelsen 
 

Torsdag d. 9. juni 16.30-18.00 Hvervning af nye �l næste års SFO forældreråd. 
Aflyses!
 

 
 
 

 
Punkter �l kommende møder: 

 
 
 
 

 
 
  
 
  
  
  
 
 

Præsenta�on af klyngens pædagoger, video og opslag ●
Køn og ak�viteter i SFO: opfordres/inddrages piger �l sportslige og fysiske ak�viteter i SFO - og 

opfordres/inddrages drenge �l mere s�lle og krea�ve ak�viteter? Tages op med personalet 
●




