Skolebestyrelsens (SB) møde med SFO-forældreråd 24. november 2017
Præsentation af de tilstedeværende:
Alex (SB næstformand)
Malene (SB-medlem)
Morten (SB-medlem)
Jens (SB-elevrepræsentant)
Per (SB-medlem)
Kirsten (SB-medarbejderrepræsentant)
Ditte (SB-medarbejderrepræsentant)
Katrine (formand SFO-forældreråd)
Mette (SFO-forældreråd)
Pernille (SFO-forældreråd)
Mette (pædagogisk leder)
Mikael (skoleleder), MBA
Jørgen (viceskoleleder)

Ramme:
To gange om året er der pligtige drøftelse/møder mellem SB og SFO-forældreråd (jf. Styrelsesvedtægt for
folkeskolerne i Aarhus Kommune)
Temaer til mødet:
❖ Hvordan er SFO-forældreråd kommet i gang – hvad er I optaget af?
❖ Status på eksisterende samarbejdsaftalen mellem SFO-forældreråd og SB (bruges som afsæt for det
kommende års samarbejde og samarbejdsaftale).
❖ Gennemgang og underskrivelse af kommende års samarbejdsaftale

SFO-forældreråd:
Holdt kun et møde, men har set på kommende års samarbejdsaftalen, i forhold til hvad vi gerne vil.
Status:
•
•
•
•
•

Sidste år handlede det meget om 4. klasse vej fra SFO til klub om (nedgang i) personaleresurser.Vi
havde et kommissorium for SFO-forældreråd. Det er vi tilfredse med.
Arbejdet rigtig meget div. Høringssvar
Talt meget om morgenmad - lidt for meget hvidt mel og sukker. Dette er ændret og kørt ind.
Talt om toiletter, tis ved siden og af rengøring.
Talt om ”skærmpolitik” – hvilket har betydet en ændring.

Næste år:
•
•

Fokuspunkter til samarbejdsaftalen.
Gerne tale om ”den nye SFO”.
Hvordan fungerer det - tegn på trivsel, hvordan ser vi det? –

•
•
•

Være synlig som forældreråd.
Blive talerør for forældrene.
Samarbejde med forældrerådene, hvordan?

MBA:
•

•
•
•
•

Vi har været de samme sted som I. Vi har været meget i dialog med medarbejderne.
Omorganiseringen har være hårdt for medarbejderne - 5 er forsvundet. Vi drøfter løbende
nuværende organisering og ændrer/justerer på den baggrund. Det har været en
serviceforringelse/besparelse. Det er legalt at tale om.
Forringelserne/ændringerne har været meldt ud via forvaltningen.
SFO har haft et overskud, som har været brugt til at hjælpe personalemæssigt i overgangen.
Fokus på medarbejdernes trivsel drøftes løbende.
Elever fra 4. klasse tilbydes pr. 1. januar 2018 morgenpasning i SFO. Prisen er ca. 430 kr. Dette som
en del af budgetforliget.
Hvordan lukkedage administreres undersøger jeg (MBA)

Hvordan samarbejde SB og SFO
SB:
•
•
•
•

Samarbejdet mellem SB og SFO-forældreråd har primært været omkring høringer, men andre
fælles punkter har været på.
Vi kan udvide samarbejdet fx gennem deltagelse i fælles udvalg.
SFO-forældreråd drøfter med SB’s formandskab om det fremtidige samarbejde. Evt. samarbejde
om principper for skolen. Sådanne kunne godt være født i SFO-forældreråd.
Vigtigt at tingene kommer frem, at få folk til at fortælle deres ønsker. SFO-forældreråd er en slags
forlænget arm for SB fx i forhold til SFO’ens økonomi.

Den nye samarbejdsaftale
•
•
•
•

Forslag til ny aftale fra SFO-forældreråd (se bilag).
De to nye indsatsområder samt budget er ændringerne (se bilag).
Et enkelt skal skal rettes til et kan i aftalen.
Ellers er aftalen OK (aftalen underskrives!).

Kommunikationsvejen
•

En lettere og nemmere kommunikationsvej mellem SB og SFO-forældreråd undersøges.

