
 

 

SFO forældreråd  

 

5-3-19 

 

Kl. 16.30 - 18 

 

 

Kontoret  

 

Dagsorden/Referent 

VK  

 

 

Forberedelse:  

 

 

Dagsorden Status Næste skridt Deadline Ansvarlig 

1 Velkommen    Vibeke  

2 Meddelelser 

16.30 – 16.40 

Samarbejde med KHIF  Vi har haft et samarbejde om pigefodbold og vil gerne støtte op om lokal-
området i fremtiden.  

 VK  

3 Tabulex 

16.40 – 16.55 

Manglende udkrydsning 
af børn – ideer til hand-
leplan 

Mere info til forældre ved, hvad man gør, når barnet ikke er tjekket ud.  

En indsats i klasserne – hvordan kan vi hjælpe hinanden? 

SFO ringer til forældrene. Forældre hjælp 16.30 – 17.00.  

Skilte kampagne på dørene også på stien op til hallen.  

Dette tages med videre i personalegruppen, og der laves en indsats.  

 VK/ alle  

4 Åbent hus 23. maj 
Kl. 15.00 – 16.30 

Kl. 16.55 – 17.05 

Fordeling af opgaver og 
deltagere 

Vi laver åben legeplads ligesom sidste år, men i Grønnegården. 

Starte med en velkomst kl. 15.40, når folk kommer, og fortælle om aktivite-
ter.  

Aktiviteter: Moon car ræs, sand aktiviteter, klatrelege, bål på den store lege-
plads, inddrage 3. klasse ift. at stå for aktiviteter/ områder.  

Kaffe, vand til børn.  

LK laver invitation og sender til dagtilbud/ eboks i slutningen af april.  

 Pernille 
og Vibeke 

6 Status på APV i SFO 

Kl. 17.05 – 17.15 

 

 

   VK/ PB 



5 Udvikling og organi-
sering af SFO  

Kl. 17.15 – 17.50 

Lokaler  

Definition af baser  

Orientering om forestå-
ende proces og input fra 
SFO forældrerådet.  

Vi arbejder på at rykke sammen i SFO og inddrage den gamle SFO eller lo-
kale 11/12 til base og bibeholde 0.–1. basen. Det betyder færre aktiviteter.  

Det er rigtig godt, at der kommer fokus på mere nærvær mellem børn og 
voksne, og de fysiske rammer kan udstråle mere ro.  

Kvalitet i aktiviteter er vigtigere end hvor mange, der er.  

Forandringen forventes at træde i kraft efter sommerferien.  

 VK/ PB/ 
alle  

7 Årets møder  2.10.18 kl. 16.30 – 18.00 

Torsdag 15.11. 19.00 – 
21.00 fælles møde med 
Skolebestyrelsen, SFO 
rådsmøde 15.11. kl. 
18.00 – 19.00. 

Tirsdag 15.1.19 kl. 19.00 
– 21.00 Fælles møde 
med skolebestyrelsen, 
SFO råd kl. 18.00 – 
19.00.  

5.3.  kl. 16.30 – 18.00 

7. maj kl. 16.30 – 18.00 

Åbent hus 23. maj kl. 
15.00 – 16.30. 

Mødet 9.4. er aflyst.  

 

Næste møde er 7. maj. På dette møde skal vi have smørrebrød😊 

 VK/ alle  

7 Evt.  Forslag om mobilfri må-
ned i SFO: Skabe mere 
ro til leg og mindre fo-
kus på telefoner. OBS 
der ses video, som ikke 
er alderssvarende.  

Vi tager det med til personalet og giver en melding tilbage ift. en indsats.  

Mødet med skolebestyrelsen i januar var rigtig godt, hvor dagtilbud og klub 
var med.  

  

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

  

 

 


