
SFO forældreråd  02.10.18 Kl. 16.30 – 17.30 

 

Kontoret  

 

Dagsorden/Referent 

VK  

 

 

Forberedelse:  

 

Dagsorden Status Næste skridt Deadline Ansvarlig 

1 Meddelelser  Velkommen til årets ar-
bejde 

Opstart i august: Det har været en god start i SFO i 0. klasse, lettere at afle-
vere børnene i opstarten, der har været flere arrangementer – skabt tryg-
hed, god info ud på forhånd. Forældrerådet talte med mange forældre på 
åbent hus dage – skabt tryghed. Overlevering mellem bhv. og skole funge-
rer.  

Husk at invitere til SFO mødet før sommerferien. Evt. sætte faste datoer i 
AN´s nyhedsbreve, så de gentages.  

Madpakker – lås på køleskabe igen pga. mad der pt. forsvinder.  

3. klasserne – En del børn går hjem, hvilke aktiviteter er attraktive? SFO er 
obs på planlægning ift. aktiviteter kun for 2.-3. klasser. Skal vi kommunikere 
mere med forældrene om ”Sfo dage” eller aktiviteter? 

Super fin Disco aften😊 

Obs – mobiltelefoner – skal vi revidere brug i SFO? Tages op på næste møde.  

 Vibeke  

2 Forældrerådets 
konstituering og 
vedtagelse af for-
retningsorden.  

Se nuværende forret-
ningsorden – bilag.  

Se bilag.  

VK skriver ud ift., om der er forældre, der vil være suppleanter.  

 Pernille 
og Vibeke 

3 Mødet 30.10 kl. 
18.30 – 21 ved ram-
mer for mål og ind-
holdsbeskrivelser 

På mødet vil der blive 
drøftet hvilke(t) 
tema(er) vi vil arbejde 
med – ideer til det? 

Pernille R undersøger, om Jacob kan deltage. Alternativt kan Anja muligvis. 
Pernille giver VK en melding om, hvem der deltager senest 12.10.  

 Pernille 
og Vibeke 



4 Åbent hus torsdag 
29. november kl. 
15 – 16.30  

Pernille Rødsig retter in-
vitationen til og sender 
til Lotte K. Lotte K sen-
der ud til dagtilbuddet 
før efterårsferien og i 
starten af november.  

Åbent hus planlægges 15.11. Lone, Anja og Pernille Rødsig kan deltage Jacob 
giver besked til VK om han kan 29.11. 

 Pernille R 
og Per-
nille B 

5 Årets møder  Torsdag 15.11 kl. 19 - 21 
fælles møde med Skole-
bestyrelsen, SFO råds-
møde 15.11 kl. 18 – 19. 

Tirsdag 15.1.19 kl. 19 - 
21 Fælles møde med 
skolebestyrelsen, SFO 
råd kl. 18 – 19.  

9. april kl. 16.45 – 18.15 

7. maj kl. 16.30 - 18 

Åbent hus 23. maj kl. 
15 – 16.30 

   

6 Evt.      

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

  

 

 


