
SFO-forældrerådsmøde d. 14.09.2015 

 

Deltagere: Hjørdis, Bendt Kjærgård, Ditte, Mette Johansen 

Afbud fra June og de 2 nyvalgte forældrerødder.  

Ref: Mette 

 

1: På forældremødet d. 10.09.2015 blev Mette Stentoft og Karina Brun Hjort valgt som medlemmer 

af SFO-forældrerådet og Anne Kærsgård og Pernille Kirk som suppleanter. (Ret mig hvis jeg har 

forbyttet rollerne.)  

 

2. Nedenstående er i uprioriteret rækkefølge det vi gerne vil debattere på mødet med 

skolebestyrelsen på mandag.  

 

 Hvordan fungerer den kortere SFO.tid efter skolereformen. Hvordan fungerer den lange 

SFO onsdag og de andre kortere dage. Personalet mener der er fordele og ulemper: Fordele 

at børnene om onsdagen kan komme i gang med nogle længerevarende aktiviteter/lege. 

Ulemper, at der er kort legetid de andre dage. Forældre mener at det kan være en ulempe at 

man ikke kan hente sit barn tidligt, hvis man har mulighed for det.  

 Man har indtryk af at børnene fravælger aktiviteter om eftermiddagen, fordi de bare ønsker 

fritid, som ikke lige er voksenstyret, og muligvis fordi de er trætte om eftermiddagen– 

specielt de yngste. 

 

 Punktet på skolebestyrelsens samarbejdsmøde hedder SFO forældrerådets evaluering af 

skolefritidsordningens virksomhed det foregående år. Vi kommer her ind på, at vi mangler 

en mere valid vurdering af SFO'en efter skolereformen er trådt i kraft. Det kunne have været 

ønskeligt, hvis SFO'en havde været inddraget i fokusgruppe interviewsene, og ifald man 

påtænker at lave anden evaluering af skolereformen senere, må skolebestyrelsen gerne huske 

at inddrage SFO'en. 

En anden mulighed kunne være at spørge forældrene om deres mening f.eks via et debatforum på 

intra. 

 

 Vi vil også gerne på skolebestyrelses mødet høre om deres fokusområder det næste år. Det er 

interessant at se, om der kunne være nogle steder, hvor vi det ville være relevant, at vi som 

SFO kunne tænkes med. F.eks i tråd med den sparringsgruppe mellem omkring 

skolereformen, som dog ikke rigtigt kom i gang.  

 

 Det vil være fordelagtigt for os hvis samarbejdsmødet med bestyrelsen ligger lidt senere, 

f.eks. sidst i oktober. De nyvalgte deltagere sidder på mødet og ved egentlig ikke hvad det 

hele drejer sig om, og der er kun få af de gamle rødder tilbage  


