
 

SFO forældreråds-
møde  

 

10.10.19 

 

16.30 - 18 

 

Kontoret 

Dagsorden/Referent 

VK 

 

Forberedelse: Se bilag 

 

 

Dagsorden Status Næste skridt Deadline Ansvarlig 

1 Meddelelser  

Godkendelse af dagsor-
denen 

Fællesskabsdag 16.5. – styregruppemøde 29.10 
kl. 16 – 17.30 

Vi vil gøre noget for at hverve nye medlemmer 
til SFOrådet – pædagogerne skriver ud til foræl-
drene i klassen.  

Vi afholder et SFO forældremøde, når de nye 
lokaler er klar til fremvisning – januar 2020. Her 
vil vi informere om SFO forældrerådet.  

Anja og Pernille kan desværre ikke deltage i sty-
regruppemødet vedr. fællesskabsdagen.      
Lone melder tilbage, at hun deltager.  

 VK/ alle  

2 Forretningsorden  Drøftelse og godkendelse Godkendt.   VK/ alle  

3 Indretning af SFO  Gennemgang af plan for indretning, skitsefor-
slag vedhæftet som bilag 

De nye baser set fra forældreperspektivet - 
drøftelse 

 

Det vil appellere til nærhed, tryghed, hygge, let-
tere at finde en legekammerat.  

Det er godt, at der er noget for de store og no-
get for de små.  

Vi vil kombinere, at vi stadig laver aktiviteter på 
tværs, samtidig med at de to nye baser funge-
rer.  

 VK/ PB 



Miljøet vil tiltrække 2. – 3. klasserne, som ellers 
ofte går hjem.  

Vores torsdag er populær - det er noget særligt, 
børnene bliver set og hørt.  

4 Børneinddragelse – tors-
dage i SFO 

 

Ideer til det fremadrettede – hvad siger børn, 
forældre og medarbejdere? 

Vi vil have fokus på børneinddragelse i de nye 
rammer. Vi overvejer at oprette et børneråd i 
SFO eller anden form for inddragelse eks. i klas-
sen/på årgangen.  

Der er inddragelse ift. aftenåbning.  

Disco festen var en stor succes.  

 VK/ alle 

5 Åbent hus torsdag 
28.11.  

 Lone, Pernille R og Anja kan deltage.  

PB taler med forældre i SFO om at hjælpe med 
rundvisning.  

PB arrangerer 3. klasserne til at hjælpe.  

Vi serverer kaffe og kage (VK sørger for småka-
ger). 

Vi starter kl. 15.  

VK aftaler med LK ift. invitation ud til dagtilbud.  

 VK/ alle 

6 Tabulex  Status på udkrydsning og evt. handlinger  Vi sætter ind på, at alle skal krydse sig ud, når 
de går hjem: Personalet vil ringe hjem til de for-
ældre, hvis børn ikke er krydset ud i november 
måned.  

Skiltning på dørene afprøves.  

 VK/ alle 

7 Evt. Møderne fremover lægges på mandag eller 
torsdag.  

Næste møde i SFO rådet er 9.1.20 kl. 16.30 - 18 

   



Fællesmøder med skolebestyrelsen 5.12.19 og 
25.2.20 

Åbent hus i foråret er 30.4. kl. 15 – 16.30.  

 

 

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

  

 

 


