
 

(MØDE) 

SFO forældreråds-
møde 

(DATO) 

Tirsdag d. 13.3.18 

(KL) 

Kl. 17 – 18.30 

(STED) 

Kontor adm 

Dagsorden/Referent 

Pernille/ VK 

 

Forberedelse: 

 

Dagsorden Status Næste skridt Deadline Ansvarlig 

0 Mødet i dag  Lone er eneste fremmødte repræsentant. PB og VK er ligeledes frem-
mødt.  

Status på medlemmer:  

Steffen har trukket sig. Dvs. at der er tre repræsentanter (Pernille 
Rødsig, Lone Stensgaard, Anja og Rie Schmidt) samt en suppleant (Ja-
cob Larsen) i forældrerådet. Dvs. at vi beder Jacob om at indtræde i 
rådet.  

Ift forretningsordenen skal der være tre forældrevalgte for at gen-
nemføre mødet. Vi beslutter dog at gennemføre punkt 1 og 2.  

  

1  Planlægning af 

arbejdsdag 

”Byg og hyg” d. 

26. maj. 

  

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

Alle i SFO rådet bedes reservere 
datoen – hvem deltager? 

Vi forventer, at alle fra SFO rådet deltager på dagen😊  

SFO rådet vil på dagen stå for en ”Bål aktivitet” – forberede mad på 
bål, som kan indtages af det arbejdende folk. Lone sender mail til folk 
om dette og får tilkendegivelse. Dette planlægges på mødet 8.5.  

Opgaver fordels på mødet 8.5.  

 

 Pernille/ 
VK/ Alle  



2 Planlægning af  
åbent hus ar-
rangement i 
foråret 

 

 

 

Vi vil lave en eftermiddag med akti-
viteter for bhv børnene – skabe 
kendskab og tryghed.  

Det kunne fint være udendørs – 
bål, snobrød, boldspil, hal, grønne-
gård, stafetter …  

31.5.18 kl. 15 – 16.30.  

Tovholdere: Aftales på mødet i 
13.3.18.  

VK sætter tiltaget i planen for sam-
arbejdet med dagtilbud. 

Det er en udendørs eftermiddag.  

Vi vil inddrage 2 - 3. årgangs børnene i eftermiddagen. De skal stå for 
lege/konkurrencer, PB laver udkast til invitation med aktiviteter.  

Invitationen udarbejdes før mødet. PB sender indhold til Lone og Per-
nille Rødsig. Denne godkendes på mødet 8.5. og sendes ud 9.5. (Lone/ 
Pernille Rødsig er tovholder).  OBS på at få sendt invitation til børn 
udenfor distriktet.  

Detaljeret planlægning af eftermiddagen sker på mødet 8.5.  

 

 Pernille 
Rødsig/ 
alle 

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 

 


