
 

(MØDE) 

SFO forældreråds-
møde 

(DATO) 

Tirsdag d. 8.5.18 

(KL) 

Kl. 17 – 18.30 

(STED) 

Kontor adm 

Dagsorden/Referent 

Pernille - VK 

 

Forberedelse: Bilag - Princip for SFO 

 

Dagsorden Status Næste skridt Deadline Ansvarlig 

  Fremmødte:  

Pernille Rødsig, Lone Steensgaard, 
Anja Vinther Knudsen, Jacob Lar-
sen. Susanne Kristensen og Pernille 
Balck. 

  

 

  

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? 

Fra sidste møde: SFO rådet vil på dagen stå for en ”Bål aktivitet” – for-
berede 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 fordeles på mødet 8.5.  

Super Brugsen Cup er udskudt til september, så det kolliderer ikke 
med 26.5.  

Invitationen + skrivelse sendes ud til alle med SMS besked. vedr. til-
melding til kontoret på mail. Deadline for tilmelding senest fredag 
18.5.  

OBS FB siden! 

 Pernille/ 
VK/ Alle  



Alle fire forældrerødder deltager på dagen.  

Børn er velkomne til at komme med og lege/deltage.  

Sanne bestiller pølser, brød mm til bålet.  

Pernille lægger den på Kolt-Hasselager FB. 

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.  

 

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 er sendt ud.  

PB sender fremlægger indhold på dagen, og vi fordeler opgaver.  

Et barn i 3. klasse har lavet en børne invitation. Aktiviteter som børn 
på 2.-3. årgang står for: Udebanko, mad på bål, snitte, kaffebod, 
sandlegetøj, vand, mooncarbane.  

Lone og Pernille deltager. Gerne flere, hvis man kan.  

 Pernille 
Rødsig/ 
alle 

3 Princip for SFO Gennemgang af princip for SFO, 
som vedtages i Skolebestyrelsen 
senere samme dag/ aften  

En lille tilføjelse vedr. ”Lokalområdet”.  

OBS vær tydeligere omkring, hvad forældrene kan forvente ift. kom-
munikation om barnets trivsel i SFO – gerne ved skolestart.  

Kommunikere den gode historie.  

 VK/ alle  

4  Evaluering af 
årets arbejde 

 Der er kommet mere synlighed om SFO råds arbejdet – vi gentager 
succeser via arrangementer, der er kommet mere struktur på arbej-
det. OBS på SFO forældremødet – hvordan får vi god opbakning? Evt 
deltagelse af børn eller anden placering på dagen? Møde og hot-

dogs😊 

Anja og Jacob fortsætter i SFO rådet 😊 

Pernille og Lone stiller op til genvalg😊 

Vi afventer, om Rie stiller op igen.  

 Alle  



Vi afholder SFO forældremøde tirsdag 28.8. kl. 16.30 – 18. Vi planlæg-
ger pr. mail.  

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 

 


