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

SFO
forældre
råd

12/9-22 16.30-18.00 Mødelokale
ADM

Tine/Martin Kjeldsen Tine Eriksen, Martin Kjeldsen, Jens
Bech Pedersen, Martin Bak Vad,
Mickael

Rikke Brok Jensen,
Melina Hammelsvang

FORBEREDELSE:

Læs dagsorden fra sidste møde

2022.05.02 SFO-forældreråds møde 

TIDSPUNKT DAGSORDEN REFERAT DEADLINE ANSVARLIG

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Status/kommunikation omkring
personaleforhold.

Skolen har været under pres og har haft mere
travlt end normalt:

● To langtidssygemeldinger (dog ikke
arbejdsrelaterede)

● Barsel, nedgang i tid, sygdom

Der er fundet to nye pædagoger til vikariater fra
lokalområdet (uopfordret, bl.a. tidligere
pædagog Universet).

https://docs.google.com/document/d/18iZxTDsRZFTnrbXBkStK_XEoatoUtU1AkcPtG2EFDcY/edit?usp=sharing


Vi snakkede om, at kommunikationen omkring
nye ansigter kunne forbedres (Bliver meldt ud til
klasserne, normalt).

3. - Fokus på trivselsmodellen og
aktiviteter i SFO

Der arbejdes  med Trivselsmodellen inspireret af
Rasmus Alenkær (også via arbejder med SLF -
Stærke Læringsfællesskaber). Når vi bruger
trivselsmodellen til at vurdere vores aktiviteter i
SFO’en, kigger vi på miljø, relation og opgave.
Herigennem arbejder vi med, hvordan vi kan
udvikle en aktivitet og skabe bedre
deltagelsesmulighed for den målgruppe,
aktiviteten er tiltænkt.

Der laves aktivitetsprogram hver 6. uge, hvor
modellen tages i brug i forbindelse med design af
aktiviteter. Den er nem at arbejde med, og det er
nemt at lave justeringer på baggrund af evt.
problemer i grupper osv.



Vi snakkede om, at der skulle laves et forsøg,
hvor man i et skriv skiftes til at fortælle om evt.
pædagogiske vinkler, eller hvad pædagogerne
har lyst til at formidle omkring de aktiviteter, der
laves med børnene. Der bliver taget en snak om
det internt, hvor idéen pitches.

Forældrerådet havde en kommentar til Pokémon
Go - aktiviteten: Nul-telefon-politik i SFO’en og
Pokémon Go aktiviteter kan virke modstridende,
men kan være en god måde at nå børn, der ellers
er svære at nå. Få elever har mobiltelefon i 1.
klasse, og det kan således skabe et behov, der
ikke findes på 1. klassetrin. Deltagelse på 1. trin
checkes af personalet.

4. - Årshjul

o Konstituerende
møde D.
3/11-22

o Fællesmøder
17/1-23
(fællesskabsdag)
og 22/3-23
(budget)  Evt.
forlænget med
SFO-forældreråd
smøde, ordinært
SFO
forældrerådsmø

Møde slut april (Uge 17) - Kun SFO
forældrerådet.

Det gælder om at “få kunder” inden indskrivning.



de d. 26/4-23 kl.
16.30-18.30.

5. - Åbent hus SFO uge 48 & 21

6. - Garderobe Nuværende model fungerer ikke for nogle
klasser. De små kan ikke nå knagene, der sidder
for højt oppe, og pladsen er for dårligt udnyttet.
Winter is coming!

Der undersøges, om flere knagerækker længere
nede, evt. ekstra hylder, osv. Generelt, en bedre
udnyttelse af pladsen.

7. Evt.


