
Referat SFOforældrerådsmøde 10/3-15 

 

Til stede: Bendt, Mette, Hjørdis, Heidi, Birgitte og Pernille 

Ordstyrer: Hjørdis 

Referent: Birgitte 

 

Siden sidst: 

1) Toiletproblemer i Ai.  

For at imødekomme problemer med tis i skraldespande og hjørner samt bæ smurt på vægge prøves nu 

tissedukse/tissemakker, da det formodes at det ofte er i undervisningstiden den uhensigtsmæssige opførsel 

finder sted. 

Der er nu en ekstra rengøring til middag, men denne koster 78.000 kr. om året. Denne regning går af et 

fælles budget for skole og SFO. 

Der har været forsøgt ”tissevagter” og undersøgt måder at påvirke opførsel positivt a la Kbh.s banegårds 

rygerområde. ”Fodspor” til gulvene har vist sig at være meget for dyre. Der er fortsat tænketank. Forslag 

om at føje snak om toiletvaner til forventninger til forældre. 

2) Det går godt med ”læseældre”. Der er flest på mellemtrinnet. 

3) Personale:  

Christian, som var i Ai4, havde en virus på balancenerven og var meget sygemeldt af den grund. Valgte til 

sidst at sige op af samme grund.  

Connie er tilknyttet Ai4 og med i klassen 2 dage om ugen. 

Karen-Marie, som er lærer i Ai4, er sygemeldt frem til påske. 

Rune, pædagog, er derfor nu den gennemgående voksne i Ai4. 

Der har været mange sygemeldinger p.g.a. influenza og det har givet slid på de tilbageværende voksne – 

især i forhold til formiddagens bevægelsesdel. Der er ikke plads inde, så børnene skal ud uanset vejr. 

Mange børn har ikke regntøj med, så det gør det også ekstra krævende når man så kommer ind med våde 

børn. 

De studerende gør det rigtigt godt! 

4) Forældreråd: Ingen deltog, så der er ikke ny derfra. 

5) Kantine. Forældre er blevet spurgt om ideer. Nogle er kommet med nogle rigtigt gode forslag og 

tegninger af dem, så nu ligger der forslag klar i skuffen. 

  



Budget og Regnskab 

Der skal laves aftaler om hvilke opgaver SFOen skal løfte og hvad disse skal koste. 

  

Forberedelse til møde med bestyrelsen 

Til hver bevægelsesdel er der en faglærer og en kendt person, som nu er pædagogen fra Ai klassen. Det 

ønsker vi fastholdt. 

Vores værdier: Gennemgående voksne i dagen for Ai børn. 

Vi skal snakke om hvilke opgaver skal løftes af SFO og hvilke midler der afsættes til disse.  

Det er også vigtig i forhold til om en ny skal ansættes, i de timer Christian i Ai4 havde. 

 

Der er 2 forskellige budgetter: Skolens og SFOens. 

De dækker 2 forskellige opgaver: at blive til noget og at blive til nogen. 

På mange årgange på Malling skole er der for mange børn til 2 klasser, men for ”få” til 3 – i hvert fald i 

forhold til penge. En lærer koster det samme uanset om der er 18 eller 25 børn i en klasse, men skolen får 

penge per. barn og der gør det jo en stor forskel om man får penge for 18 eller 25.  

Fremtidige mødedatoer: 

19/3 møde med bestyrelsen 

29/4 Almindeligt møde. Mette tager kage med. 

27. maj  Almindeligt møde                                                                                                                                                                                                                                                               

18. august Almindeligt møde 


