
 

(MØDE) 

SFO forældreråds-
møde 

(DATO) 

Onsdag d. 8. novem-
ber  

(KL) 

Kl. 16.45 – 18.15 

(STED) 

Kontor adm 

Dagsorden/Referent 

Pernille/ VK 

 

Forberedelse:  

 

Dagsorden Status Næste skridt Deadline Ansvarlig 

1 Åbent hus arrangement   

 

Forslag til dato, som 
endelig vedtages på 
næste møde: 5.12. 
eller 7.12. 

Åbent hus arrangement afholdes d. 5.12. kl. 15 – 16.30.  

VK sørger for at sende invitationen ud til alle børnehaver.  

Pernille Balck (medarbejderrepræsentant) sørger for, at der blive lavet 
kaffe og bagt småkager. PB kan få hjælp fra forældrerådet – sig til.  

Alle F-rødder og personale bærer navneskilt😊 

 Pernille 
Rødsig/ 
alle  

2 Info mødet for kom-

mende 0. årgang 

16.11.17 

 

Lone og Pernille R 
deltager fra SFO rå-
det 

Kl. 19 – 20.30 

VK sender dagsorden for mødet til de to deltagere.   VK/alle  

3 Årets arbejde i SFO-     
rådet 

Drøftelse og vedta-
gelse af temaer til 
årets arbejde  

Herunder møder 
med skolebestyrel-
sen  

Drøftelse af reviderede mål og rammer for indholdsbeskrivelser for SFO i 
Aarhus Kommune (OBS ift skolebestyrelsen og principper for SFO) 

Funktionsopdeling – forældreperspektivet ift evaluering med personalet 

Trivsel – kan vi bruge noget af det materiale fra Mary-fonden ifm dette 
tema? På værksteder/i temauge? Forebyggende – på tværs af alder. Jf te-
mauge i børnehaven ”Gode venner”. eks hvordan inddrage 3. klasserne i 
det?  

 Alle  



Kontakten til (klasse)pædagogen – hvordan trives mit barn? Cafe samta-
ler?  

Evt et åbent hus arrangement i foråret 

Forældrearbejdsdag sammen med skolebestyrelsen – dato ud i god tid!  

4 Aftale om nye møder – 
husk kalender 

 Møderække: 

Skolebestyrelsesmøde 11.01.18 kl. 19 – 21  

SFO-råd 16.01.18 kl. 17 – 18.30 

SFO-råd 13.03.18 kl. 17 – 18.30 

SFO-råd 08.05.18 kl. 17 – 18.30 

 

 Alle 

5 Evt  Spisning i SFO  

VK vil gerne høre rå-
dets mening om af-
prøvning af ”Frivillig 
spisning i SFO” 

Det er et ønske fra 
personalet i evalue-
ring af funktionsop-
deling.  

SFO ville kunne 
starte aktiviteter op 
hurtigt, hvis spisning 
er frivillig og gennem 
hele eftermiddagen. 
Vil understøtte flere 
børns deltagelse i ak-
tiviteter.  

 

Det er et ømtåleligt emne i 1.-2. klasse. 

3. kl. spiser ikke så meget i SFO.  

Nogen børn spiser kun, når de skal.  

Vigtigt at lave et hyggeligt rum til det og sælge ideen godt. 

Må de spise ude på værkstederne? Evt sammen?  

0.-1. klasse brug for struktur til spisning.  

God idé med et hyggerum og spise under aktiviteterne, hvor det er muligt.  

En madpakke som 10’er madpakken. 

Afskaffe toastmaskinen eller flytte den til hyggerum. ”Toastmad”.  

Konklusion: F-rådet bakker op om en afprøvning.  

 

 

  



Hvilke emner fra mødet skal der orienteres om til ledelse/kollegaer/forældre 
 

  

 

 


