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Forberedelse: Der er mad til mødet😊 

 

 

Dagsorden Status Næste skridt Deadline Ansvarlig 

1 Velkommen  Evaluering af SFO forældrerådsarbejdet og ideer til nye med-
lemmer: Det er en overkommelig opgave, man kan snuse til 
skolebestyrelsesarbejdet, ved forældrearbejdsdag – melde dato 
ud i god tid og skrive det ind i velkomstfolderen. Måske skal det 
være en hverdag – større tilslutning?  En flyer med hjem i ta-
sken? Brug FB – lokalområdet inviteres.  

Tak til forældrerådet for deres arbejde i dette skoleår – I er de 

bedste ambassadører, vi kan tænke os😊 

Lone og Anja fortsætter til næste år. 

Jacob stopper nu – tak for indsatsen.  

 Vibeke  

2 Meddelelser 

16.30 – 16.40 

Samarbejde med KHIF – pigeraketten 

 

Pigeraketten blev velafviklet d. 6.5.  Vi fortsætter det gode 
samarbejde med KHIF. 

 VK  

3 Udkrydsning i Tabu-
lex  

16.40 – 16.55 

Tabulex konkurrence 

Indsats i klasserne 

Der er lavet en plakat konkurrence for 2.- 3. klasse for at øge 
udkrydsning, som kører over 14 dage. Pædagogerne taler dag-
ligt med børnene om udkrydsning. Man får et point hver dag, 
hvis alle i klassen er krydset ud.  

 VK/ alle  



OBS på indsatsen nedefra med de yngste og konkurrence to 
gange årligt med belønning – eks et billede af klassen.  

Vi går videre med telefonopringning til forældre, hvis ikke vi er i 
mål. Vi vil efterlyse forældre hjælp i SFO kl. 16.30 – 17, så pæ-
dagogerne kan ringe hjem til de forældre, hvis børn ikke er 
krydset ud. Denne kampagne lægges lige efter sommerferien.  

OBS på en skærm ved 3. klasserne.  

4 Åbent hus 23. maj 
kl. 15.00 – 16.30 

Kl. 16.55 – 17.10 

Fordeling af opgaver og deltagere 

Vi laver åben legeplads ligesom sid-
ste år, men i Grønnegården. 

Starte med en velkomst kl. 15.10, 
når folk kommer og fortælle om akti-
viteter.  

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

Kaffe, vand til børn.  

LK laver invitation og sender til dag-
tilbud/ eboks i slutningen af april. 

Deltagere: Lone, Jacob, (Pernille R).  

Ude banko, Moon car ræs og bål er på den store legeplads. Dvs. 
personale begge steder. Snobrød ved bålplads på legepladsen.  

3. klasserne hjælper med rundvisning.  

Leg i Grønnegård, vand ud hvis vejret er godt.  

Jacob og Lone står for kaffen.  

Husk navneskilte.  

 

 

 Pernille 
og Vibeke 

5 Kl. 17.15 – 17.50 

Udvikling og organi-
sering af SFO  

 

Organisering i basislokaler 

Forbedring af lokaler og brug af 
overskud til formål 

Orientering om forestående proces 
og input fra SFO forældrerådet.  

 Vi har haft en proces ift. SFO´s fysiske rammer og samtidig op-
følgning på APV. Der peges på, at SFO har brug for mere af-
grænsede fysiske rammer for basen, som pt. er i fællesrum/ 
kantine. Denne base indrettes nu i SFO basislokalerne, som er 
det nuværende støttecenter og Mellemrum/ miniklasse. Den 
samlede opsparing i SFO er på 700.000. Heraf bruges ca. 
300.000 til formålet.  SFO vil fremover være en funktionsopdelt 
SFO, men med lidt færre aktiviteter og mere personale på ba-
serne.  

 VK/ PB/ 
alle  

      



6 Evt.   

 

  

 

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

  

 

 


