
Referat fra SFO forældrerådsmøde 14. januar 2020 

Nyt fra ledelse og personale: 

Der er ansat en ny pædagog Rasmus Nordmand i vikariat det næste halve år, da pædagog Gitte Nygaard fra 

ABC skal have orlov. Der var stor søgning og interesse for stillingen og mange kvalificerede ansøgere. 

Der skal ansættes en pædagog i barselsvikariat for Malene Pedersen på trinbrættet indenfor nærmeste 

fremtid. 

 

Skoleindskrivningen for næste skoleår er afsluttet og det tegner til at der kommer lidt flere børn end 

tidligere år. Der er stadig tilflyttere der kontakter skolen, så det endelige tal kendes endnu ikke.  Børnetallet 

i SFO forventes at blive stort set det samme som nu. 

Da Malling by og skoledistrikt oplever stor tilgang, forventes det, at søgningen til Malling skole øges i 

fremtiden.  

 

Der bliver lavet ny indretning af det eksisterende stillerum på ABC sporet. Derudover indrettes der et nyt 

stillerum på Trinbrættet i et tidligere kontor i forbindelse med ankomsthallen. Dette sker for at muliggøre 

pædagogiske aktiviteter og tilgodese børnenes behov for ro.  

 

Evaluering af fællespasning med Beder SFO – jul/sommer: 

Fællespasningen fungerede ok over julen og der er forståelse blandt forældrene for behovet for denne 

løsning, også i sommerferieperioden. 

Evaluering af forældrekaffe på Trinbræt og ABC: 

Kommunikationen op til skal være bedre, så flere opdager arrangementet. Det er med dette, som med 

andet, en udfordring af få os forældre til at få øje på arrangementet og kommunikationen omkring det. 

Klasserådene kan eventuelt også involveres som opbakning og info-kanal til de enkelte klasser. Formen i 

arrangementet er fin, uformelt og ’kom som du er’. Forældrerådets intention er at komme til begge kaffer.  

Der arrangeres forældrekaffe igen i foråret.  

Drøftelse af emner, på baggrund af forældrehenvendelser:  

Vi snakker om muligheden for at invitere en ’fagperson’ ind til at lave en aktivitet, sammen med personale 

fra SFO. Det kunne fx være træarbejde/værksted eller andet, som kan give supplement og variation til de 

aktiviteter der er i SFO til daglig. 

Der er ønske om, at der på klasserne ’reklameres’ for, hvad der sker i SFO, før børnene går i SFO. Dette kan 

hjælpe børnene til at opsøge en aktivitet og prøve noget andet end det de plejer. Personalet bakker op, 

men har ikke fundet den gode form på det endnu. 

Der er ros til julegaveværkstederne på de to spor, gode aktiviteter der interesserer mange børn. 



Der er ønske om en hæk langs det nye hegn. Der er mange gode lege i et buskads, gemmesteder og hule 

potentiale! Birte og Lise går videre med dette.  

 

Vi drøfter vigtigheden af, at skolepatruljen fungerer som en del af en sikker skolevej. Dette er selvfølgelig 

ikke udelukkende et emne vedrørende SFO og problematikken er bragt videre til skolebestyrelsen også.  

 

Næste møde: 

Næste møde er d.10 marts.  

Vi mødes med skolebestyrelsen d.25 marts, til orientering om budget.  

 


