
MØDE: DATO: TIDSPUNKT: STED: Ordstyrer/Ref TILSTEDE: FRAVÆRENDE:

SFO
forældreråd

2021.04.14 16.00-17.00 Teams Tine/JB Rikke, Jens, Pernille, Martin K,
Anette, Søren, Tine,  Martin,
Anja

Afbud:

FORBEREDELSE:

- https://detvigoer.aarhus.dk/skole-og-fritid/det-gode-boerne-og-ungeliv-i-aarhus/
- referat fra møde Den 11/3 2021

TIDSPUNKT DAGSORDEN REFERAT DEADLINE ANSVARLIG

1 Godkendelse af:
- referat
- nuværende dagsorden
- punkter til evt.

Referat og dagsorden er godkendt

2 Rundering af legeplads Information ved Martin:

- Legepladsen bliver runderet hver morgen af en
pædagog.  I løbet af dagen er der løbende kontakt til
pedellen.

MB

https://detvigoer.aarhus.dk/skole-og-fritid/det-gode-boerne-og-ungeliv-i-aarhus/
https://docs.google.com/document/d/1OT0VxwHGIvJZlZAZX3_2cosdfRMGnwbo-MUnl-PIw90/edit?usp=sharing


- Der er periodevise runderinger hver anden måned
- Der har netop været tilsyn fra brandmyndighederne
- SFO-forældrerådet bakker op omkring ønsket om en

glasbranddør ned til SFO-lokalerne.  MB undersøger
pris og mulighed. Døren er efterfølgende bestilt

- Vi skriver i nyhedsbrevet, at forældre kan tage kontakt
til SFO-ledelsen, hvis man opdager fejl og mangler i
weekenden

3 SFO-visionen - SFO børneråd
- SFO-forældrene ønsker, at pædagogerne

sammensætter børnerådet, som giver sparring og
feedback på aktivitetsplanen

- Klassepædagogerne arbejder videre med, hvordan et
børneråd kunne give mening

4 Modtagelse af nye børn - Hvordan laver vi en video? Hvad har forældrene brug
for at vide, og hvem skal være med?

- Martin vil gerne lave en Imovie Video med billeder fra
SFO’en

- JB forslår en kort velkomstvideo
- Tine forslår en video, som fortæller om selve

opstarten i SFO’en og SFO-hverdagen
- Et forslag kunne være at lave en voiceover til videoen

med billeder
- En anden ide kunne være at afholde et Teams-møde,

hvor de nye forældre kunne møde pædagogerne i de
nye børnehaveklasser. Vi kan også lave en video, hvor
en fra forældrerådet viser rundt.



Mødet skal ligge i slutningen af maj

- Beslutning: Efterfølgende har de sundhedsmæssige
retningslinjer ændret sig, og derfor bliver der afholdt
et arrangement udendørs for hver klasse. Der bliver
sendt en invitation ud til de nye forældre i Eboks. Vi
inviterer de nye børnehaveklasser i to rul over to dage
D. 27/5 kl. 16-17 0.A og kl. 17-18 0D.
D. 3/6 kl. 16-17 0.B og kl. 17-18 0C.

5 Igangsætning af
processer med
involvering af forældre

- Forældrene vil gerne involveres ift. at bidrage. Det
kunne være ift. udeområder eller lejrtur.

6 Afrunding/Evt Coronamidlerne bliver brugt på aktiviteter i de uger i
sommerferien, hvor der ikke er ret mange børn.

9 Punkter til næste møde Martin og Jens sender referatet ud fredag d. 16/4-21 Alle


