
 

(MØDE) 

SFO forældreråds-
møde 

(DATO) 

Tirsdag d. 16. januar  

(KL) 

Kl. 17 – 18.30 

(STED) 

Kontor adm 

Dagsorden/Referent 

Pernille/ VK 

 

Forberedelse: http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/MBU/VI/SFO/Rammer-for-maal-og-indholdsbeskrivelse-for-SFO-i-Aarhus-Kom-
mune.pdf 

 

 

Dagsorden Status Næste skridt Deadline Ansvarlig 

1 Åbent hus ar-

rangement   

 

Evaluering af 
Åbent hus 
5.12.17  

Det var en velbesøgt eftermiddag. Flere børn oplevede, at de kendte de yngre børn. En 
god oplevelse for alle parter. Vi skal have flere rundvisere næste år. De store børn og an-
dre forældre kan inddrages, så der er rundvisere nok, og forældrene kan stå for en aktivi-
tet eller to.  

God kombi med fakkeloptoget. OBS på, at der ikke er aktiviteter i bevægelsesrummet.  

Nogle forældre nævnte, at Bavnehøj Skole er et aktivt tilvalg nu.  

Vi gentager igen næste efterår😊  

 Pernille 
Rødsig/ 
alle  

1a  Forretningsor-

den  

 Denne er revideret dd.  

Nadia er trådt ud af SFO-rådet, og Anja er indtrådt som medlem af rådet pr. dd.  

Forretningsordenen (revideret) udsendes sammen med referatet.  

  

2 Info mødet for 

kommende 0. 

årgang 

16.11.17 

Evaluering  Generelt positiv tilbagemelding. Mange fremmødte.  

Positiv tilbagemelding vedr. 0. klasses lærernes oplæg og dagligdagen.  

Det overordnede kunne fylde lidt mindre. OBS mange slides!  

 Pernille 
Rødsig/ 
alle 

http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/MBU/VI/SFO/Rammer-for-maal-og-indholdsbeskrivelse-for-SFO-i-Aarhus-Kommune.pdf
http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/MBU/VI/SFO/Rammer-for-maal-og-indholdsbeskrivelse-for-SFO-i-Aarhus-Kommune.pdf


3 Opfølgning på 
skolebestyrel-
sesmødet 11.1.  

- Princip for 
SFO 

- Arbejdsdag  
- Forældre-

samska-
belse 

20 min  

  - Princip for SFO: Der arbejdes på en mere fyldestgørende udgave, som tages op 
på mødet 13.3.  
 

- Arbejdsdag: ”Byg og hyg” d. 26. maj. Udvalget omkring dagen er indtil videre: 
Sanne (pædagog), Pernille Rødsig, Christian Balle (Skolebestyrelsen), VK. VK ind-
kalder udvalget til møde i starten af marts. OBS på at inddrage lokalsamfundet – 
eller bedsteforældre?  

Alle i SFO-rådet bedes reservere datoen😊  
 

- Forældresamskabelse: Forældreinddragelse i SFO, forældrebank, inddrage foræl-
dre ved fællessamlinger og i undervisningen, inddrage bedsteforældre. Inddrage 
bedsteforældre til højtlæsning og i værkstederne.  

Vi synes, vi er godt i gang med samskabelse 😊 SFO vil kommunikere mere ift. 
inddragelse.  
OBS – kan frivillig hovedstad inddrages? 

 VK/ Alle  

4 Drøftelse af re-
viderede mål 
og rammer for 
indholdsbeskri-
velser for SFO i 
Aarhus kom-
mune 

30 min  

Se link øverst på 
siden.  

 

Vi har kategoriseret temaerne, og de kan indgå i princip(per) for SFO.  
VK tager det med videre til AN ift principper.  
 
•Områdesamarbejde, herunder samarbejde om overgange mellem dagtilbud, fritids- og 
ungdomsskoletilbud og øvrige lokale fritids- og foreningstilbud 
• Samskabelse med forældrene på tværs af undervisning og SFO 
• Vidensbaseret udvikling af praksis 
• Tidlig og forebyggende indsats 
• Fokus på helhed og sammenhæng 
• Læring, udvikling og dannelse. Alle skal blive så dygtige, som de kan 
• Motivation, robusthed, vedholdenhed samt evnen til at begå sig i fællesskaber og 
møde fremtidens udfordringer 
• Demokrati og medborgerskab 
• Sundhed og trivsel, herunder idræt og bevægelse 
• Kreativitet og musiske aktiviteter 
• Natur og udeliv 
• Sproglige udtryksformer 

 Pernille 
Rødsig/ 
alle 



5 Drøftelse af et 
åbent hus ar-
rangement i 
foråret 

 Vi vil lave en eftermiddag med aktiviteter for bhv børnene – skabe kendskab og tryghed.  

Det kunne fint være udendørs – bål, snobrød, boldspil, hal, grønnegård, stafetter …  

31.05.18 kl. 15 – 16.30.  

Tovholdere: Aftales på mødet i 13.3.18.  

VK sætter tiltaget i planen for samarbejdet med dagtilbud.  

 Pernille 
Rødsig/ 
alle 

6 Evt.  Spisning i SFO - flere forældre spørger, hvorfor toastmaskine og mikrobølgeovn er fjer-
net. Vi har gjort det, for at pædagogerne kan bruge tiden på aktiviteter og børn og ikke 
praktiske gøremål (der skal være en voksen). SFO har brug at køre videre med det, før 
det tages op igen.  

Mobiltelefon om morgenen: Kommuniker om, hvorfor man må have mobil med. Kom-
muniker/ genopfrisk regler om mobiltelefon.  

  

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

  

 

Møderække: 

Skolebestyrelsesmøde 11.1.18 kl 19 – 21  

SFO Råd 16.1.18 kl 17 – 18.30 

SFO Råd 13.3.18 kl 17 – 18.30 

SFO Råd 8.5.18 kl 17 – 18.30 

 


