
Referat forældrerådsmøde d. 26.11.2014 

 
Deltagere: June, Bendt, Ditte, Mette 

 

Referent: Mette 

 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Siden sidst: personale, hvad rører sig i PERRONEN 

3. Opsamling fra mødet med skolebestyrelsen. 

4. Årshjul 

5. Pædagogisk punkt: PERRONENS forventninger til forældre. 

6. Julekomsammen den 10.dec. 

7. Evt. 

8. Næste møde 

 

Ad 1: 

Ingen kommentarer 

 

Ad 2: 

Der er ansat 2 nye pædagoger i SFO'en. Det skyldes, at Dorte rejser og at der er fundet flere midler 

bl.a. pga. større tilgang af børn. 

Pædagogerne er Kristian ?, som har været uddannet i 8 år med tidligere erfaringer fra SFO og BHV; 

og Mia ?, som er relativt nyuddannet. 

 

Desuden skal man igen til at have pædagogstuderende i SFO'en, hvilket man ikke har haft i en 

årrække. De første studerende Aman og Mads starter d. 1. dec. og skal have et praktikforløb på et 

halvt år. Kenneth og Kirsten skal være vejledere. 

 

Birte er på vej tilbage, har aktuelt 20 timer ugentligt. Connie er fortsat sygemeldt efter sit 

cykeluheld. 

 

Hvad rører sig på perronen: 

Det er juletid på ABC-sporet og man har værksteder som tidligere. 

Bevægelsesbåndet fylder meget og der evalueres jævnligt. Oplevelsen er at det fungerer rigtigt godt 

for mange børn, men at det kan være vanskeligt for nogle relativt få børn at fungere i de store 

grupper. 

Man sparrer i den forbindelse både med psykologen fra PPR og Ditte fra Minihold. 

 

Som et nyt tiltag har man en drengklub/aften og pigeklub/aften, hvilket har været en succes med 

stor tilslutning. Man har indtryk af at børnene her får god mulighed for at danne gode relationer. 

 

Ad 3 og 5 

Udsættes til næste møde, hvor der er større deltagelse. 

 

Ad 4 

June og Bendt vil lave et årshjul, hvori de fastlægger nogle punkter, som skal tages op til de 

kommende møder. Herudover kommer der faste punkter til møderne. 

 

Ad 6 

Den 10. dec. kl. 15-16.30 skal der bruges hjælp til at servere æbleskiver og saft til Juleafslutning. 3 

personer er tilstrækkeligt, skriv til Bendt hvis I kan hjælpe. 



 

Ad 7 

Mette påpeger at stien fra parkeringspladsen og til hovedindgangen er meget mørk om morgenen. 

Bendt vil gå videre med et forslag om opsætning af lys. 

 

Mette spørger til om sandet i sandkassen er byggesand, da det sidder fast på tøjet. Det skulle 

være ”faldsand”. Bendt vil tjekke, om det rigtigt er leveret. 

 

Mette spørger til rengøringen på toilettet, da hun har oplevet mangelfuld rengøring kl. 7 om 

morgenen. Hun skriver selv en mail til Ivan vedr. dette. 

 

 

Næste møde: 20. januar kl. 19.00. I SFO-personalerum. Indgang fra 

parkeringspladsen. 

 


