
 

Referat forældrerådsmøde 20. januar kl. 19,00 

 

Deltagere: June, Hjørdis, Heidi, Birgitte, Gitte, Gunhild, Bendt, Mette 

Afbud fra: - 

 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidst. 

Bendt laver en kontaktliste over forældrerådets medlemmer. 

 

2. ÅFO mødet. Herunder høringssvar? 

Der refereres fra ÅFO mødet, herunder økonomi, økonomi vedr. H-børn, 

forslag til hvordan SFO  kan promovere sig, specielt med fokus på 

trinbrættet. 

 

Argumenter for et obligatorisk SFO forældreråd - input til høringssvar. 

• Vi ønsker at sikre, at forældre har medbestemmelse i SFO'en, da det 

delvist er en brugerbetalt institution 

• Vi finder det vigtigt at have et forældreforum, hvor det er muligt at 

diskutere SFO 

• Vi får som forældre mulighed for at sætte fokus på forskellige 

områder og have indflydelse på beslutninger vedr. vores børns hverdag 

• Som forældre til børn i SFO finder vi det vigtigt, at SFO-lederen skal 

deltage i skolebestyrelsesmøder. 

 

1. Skolereformen. 

Bendt orienterer: 

Der skal udarbejdes et skrift om den nye struktur ”kan tid/skal tid”, hvor 

der bl.a. også argumenteres for hvorfor det er vigtigt, at barnet 

fortsætter i SFO. 

 

I februar og marts skal der være møder med indskoling, mellem og 

udskoling vedr. den nye struktur 

 

Birgitte stiller spørgsmål vedr. hvordan og hvor pædagogerne skal være 

ansat i fremtiden. Iflg. Bendt ligger der forslag, men det er endnu ikke 

besluttet, hvordan det kommer til at se ud. 

 

Gitte fortæller, at humøret blandt personalet fortsat er relativt godt. 

 

 



 

 

2. Forberedelse til mødet med skolebestyrelsen om skolereformen. 

Mødedato: 20.03. 

June vil kontakte Per mhp. et møde i koordineringsrådet (June, Birgitte 

og Per). De vil her bl.a. komme ind på skolebestyrelsens holdning til 

inddragelse af pædagoger i undervisningen, samt deres holdning SFO-

lederens deltagelse i skolebestyrelsesmøder. 

 

3. Børnenes tilfredsheds undersøgelse hvad siger den. 

3 børn ud af 300 angiver ikke at være glade for at gå i SFO. 75% er 

meget glade for at gå i SFO, og ca. 25% er glade for at gå i SFO. :) 

 

4. Brug af hjelm på legepladsen. Se medsendte 

Diskussion vedr. emnet. Vejledningen fra Århus Kommune er lidt vag. 

Bendt vil høre Kragelundsskolen, hvordan de administrerer det. Mette vil 

undersøge, om der er større risiko ved at klatre i træer med hjelm end 

ved at løbe på løbehjul og rulleskøjter uden hjelm. 

 

 

5. Evt. 

Næste møde onsdag d. 05.03. 2014 kl. 18.30. 

Mette bager 

 

 

Med venlig hilsen 

June og Bendt 


