
Referat af SFO-forældrerådsmøde d. 25.05.2016 

 

Tilstede: Mette B., Mette S., Hjørdis, Ditte, Mette J 

Afbud fra: Anne 

 

Referent: Mette J, Ordstyrer Mette B.  

 

Dagsorden: 

1. Siden sidst -  Nyt fra SFO 

 

2. Kommissorium - (Ditte ville se om der lå noget fra tidligere) 

 

3. Computerspil i SFO 

 

4. Synligt SFO- forældreråd på markedsdag? 

 

5. Salg af pølser til rollespilsdag 

 

6. Hvad kommer den nye "skoledags-struktur" til at betyde for SFO efter ferien. 

 

7. Evt. 
 

Ad 1: 
Nyt tiltag til kommende skolebørn og forældre – Velkomstcafé. Som erstatning for den tidligere 

samtale med leder og lærer. En succes – det fortsætter 

 

Det er endeligt besluttet at 4. klasse skal i klub fra skoleåret 17/18. Det vil betyde ændringer i  den 

resterende SFO struktur. Arbejdet med dette vil blive påbegyndt efter sommerferien. 

 

Der er lavet 2 nye 3. klasser. 

 

Kommende SFO datoer: 

2. juni:  Markedsdag 

9. juni: Rollespilsdag 

14. juni: Hørhaven 

 

Ad 2: 
Kommissorium udsættes til næste møde, hvor vi hver især forbereder os på, hvad det skal 

indeholde.  

 

Ad 3: 
Flere forældre har meldt, at de mener, at børnene spiller for meget computer i vinterhalvåret. Ditte 

har vendt emnet med kollegerne på ABC-sporet. Det har tidligere været et mål for personalet, at de 

holder øje med, om der er børn, som sidder omkring spillet i længere tid. Det har de ikke kunnet 

leve op til det sidste stykke tid.  

Personalet har derfor besluttet at skære spilledagene i vinterhalvåret ned til 3 dage i ugen. Der vil 

ikke være spilletid på den lange onsdag. I sommerhalvåret vil der fortsat kun være spilletid om 

fredagen.  

Vi evaluerer emnet, når vinterhalvåret er godt i gang.  

 

Ad 4: 
Skolebestyrelsen sætter et pr-telt op til markedsdagen. Mette J kontakter Alex og Per Lysgård om vi 



må være med i teltet.  

Hvis vi må laver Mette J hippie-SFO-bannere, og vi mailes ved om, hvem der kan stå i teltet, 

hvornår.  

 

Ad 5: 
Vi fortsætter traditionen med at sælge pølser til rollespilsdag. SFO'en sørger for indkøb. Hjørdis og 

Mette J vil sørge for nogle flere pølsesælgere.  

Pølsesalget er kl. 16.45. Dem der kan mødes kl. 15.45 til opstilling af bod og grill.  

 

Ad 6: 
Børnene i indskolingen får fri kl. 14 alle dage, med undtagelse af onsdag som fortsat er kl. 12.00. 

Pædagogerne, som tidligere havde bevægelse, får i stedet SFO timer. Vi forventer og håber at der 

vil blive mere tid til fri leg og aktiviteter. 

 

Ad 7: 
Den nye skoleinspektør starter på tirsdag d. 1. juni. Der er reception fra kl. 17-18, hvor vi også er 

velkomne.  

 

Ditte og Mette skal til fremlægge punkter fra dette års og sidste års APV til skolebestyrelsesmøde. 

De fremlægger det samme for os på mødet i juni.  

 

Intet referat fra sidste møde. Ivan fremlagde økonomien for SFO, den ser sund ud.  

 

 

 

Næste møde onsdag 15. juni kl. 19-21 i glasburet i SFO.  

 

Anne er referent næste gang.  

 

 


