
Bestyrelsesinfo 

Til Bestyrelsesmøde 24.4 

Dialogmøde med rådmanden 

Så er der fundet datoer til forårets dialogmøder mellem rådmanden og byens bestyrelser. 

Der holdes denne gang tré møder for henholdsvis dagtilbuds-, skole- og FU-bestyrelser. 

De finder sted: 

Møde for FU-bestyrelser: Tirsdag den 15. maj kl. 19-21  

Møde for dagtilbudsbestyrelser: Tirsdag den 22. maj kl. 19-21  

Møde for skolebestyrelser: Onsdag den 30. maj kl. 19-21 

Til orientering er denne information ligeledes sendt til bestyrelsespostkasserne og de bydækkende 

forældreorganisationer. 

Herunder er der nye skærmregler i SFO 

Kære forældre til børn i 0. og 1. klasse. 

På vores sidste personalemøde diskuterede vi hvordan vi synes det er gået med den ordning vi har omkring 

spilletid på IPads om morgenen og om fredagen. 

Især om fredagen er det blevet mere intenst med spilletiden, og mange børn sidder med hovedet nede i 

spillemaskinen indtil de skal hjem.  Det er meget svært for pædagogerne at kontrollere om de går på nettet 

og ser noget der ikke er for aldersgruppen. Dette fordi de må sidde hvor de vil i SFO lokalerne. Og ja vi har 

tilfælde hvor børn kommer til at glemme de gældende regler. 

Vi har tillige observeret at de børn der egentlig ikke har lyst til at spille kan have svært ved at finde andre 

legerelationer, og derfor vælger at sidde og kigge på hos deres kammerater. 

Vi hører samtidig fra jeres børn at de også gerne må spille når de kommer hjem. Derfor har vi besluttet at 

fremover vil vi ikke spille så meget i SFO. 

IPads finder vi ikke frem om morgenen, men vil arbejde for at børnene kommer mere ud at lege, eller er i 

salen, puderum og stillerum. Der er også rigtig mange børn, især piger der starter dagen med at tegne, 

samtidig med at de hyggesnakker.  

Om fredagen må de stadig gerne have deres Ipad med i SFO. Men vi vil flytte aktiviteten til to bestemte 

lokaler, hvor vi har bedre mulighed for at følge med i hvad børnene spiller. Rummet vil være bemandet hele 

dagen. Der vil igen blive åbnet op for Wii og PlayStation, hvor der er mulighed for at flere kan spille 

sammen. På disse spillemaskiner vil der være en tidsbegrænsning der siger en halv time. Pædagogerne 

hjælper naturligvis med at styre dette. 

Hvis vi observerer at der er børn der spiller hele dagen, vil vi bede dem holde pause, og sende dem ud for at 

få frisk luft, spise lidt mad, eller opfordre til at lege med de børn der ikke spiller. 

Vi starter dette op den 1.maj og håber på jeres opbakning. Vi tænker at dette nye tiltag skal vare sommeren 

over, og at vi løbende revurderer hvordan det går.  

Denne ordning gælder ikke for Trinbrættet. Der har vi fundet et godt leje for hvor meget der må spilles, og 

vi er næsten i mål med hvordan og hvornår de større børn må bruge deres telefoner. Vi tænker også at de 

mindre børn så har noget at se frem til når de bliver større og skifter til en anden afdeling. 

Kom endelig og fortæl hvad I mener om denne ordning, og tag løbende en snak med jeres børn om det. 

På forhånd tak  

SFO personalet 

 


