
SFO forældrerådsmøde d.1.3.17. 

 

1)Godkendelse af referat. 

2)Nyt fra SFO ledelsen. 

Der er endnu ikke nyt fra KRAI evalueringen. 

På grund af kommunens besparelser mister vi til næste år 5 fuldtidspædagogstillinger på Malling skole. Da 

Connie er stoppet og Henry har valgt at opsige sin stilling, så der er 3 stillinger der skal nedlægges. Der har 

været samtaler med alle pædagoger vedr. interessetilkendegivelse i forhold til fremtiden. Personalet er 

naturligvis påvirket af situationen for tiden. De er også meget opmærksomme på, at usikkerheden ikke 

smitter af på samværet med børnene. 

SFOen og Klubben er i gang med at planlægge overgangen for 3. klasserne til klub. 

Birthe fortæller, at de i den nye struktur hvor SFOen er en stor gruppe, fortsat er opmærksom på, at gøre 

noget for 3. klasserne. De har brug for at blive understøttet i at få det sociale til at fungere i en nystartet 

klasse og har også brug for at blive rustet til at gå i klub.  

3)Nyt fra Aarhus Forældre Organisation: 

Birthe spørger om medlemsskabet bruges, da det også udgør en udgift i budgettet? Formanden svarer, at 

medlemsskabet bruges på et politisk plan og vi ønsker at bakke op om at rådet findes og har mulighed for 

at tale vores sag. Vi fortsætter medlemsskabet.  

4)Orientering om SFOens budget: Der kan først orienteres efter det har været oppe på MED udvalgs møde.  

5)Evaluering af spilleregler: Som det er nu, må der spilles 3 dage i SFO. Man har spilletider (en tid pr. dag) 

og personalet er opmærksom på, at der ikke er nogen der sidder for længe. Samtidig kan der være en værdi 

i det sociale fællesskab omkring skærmene, der kan gøre at aktiviteten fortsætter længere i nogle tilfælde. 

Der er også en voksen ved siden af, når der spilles. 

Fra april til oktober spilles kun om fredagen. 

Forældrerådet vil gerne opfordre til, at man går til en pædagog, hvis man har indtryk af at ens barn bruger 

for meget tid ved skærmene.  

6)Børn og forældres brug af mobiltelefoner: 

Personalet er bekymrede over, at der er flere børn der har deres egne telefoner med i SFO. Det er mest 

udpræget på Trinbrættet men sker også på ABC sporet. 

Problemet er fx hvis børn selv ringer til forældre uden personalet ved det i tilfælde af konflikter. Personalet 

kan ikke hjælpe til i konfliktløsningen, hvis der ringes hjem uden deres vidende. 

Det er også problematisk at børnene kan gå på nettet fra deres egen telefon/ipad. Så kan det ikke styres 

hvad de ser. 

Forældrerådet vil anbefale, at man ikke har sin telefon med i skole og SFO på ABC sporet. Det drøftes på 

personalemødet. 



7) SFOens morgenmadstilbud: Vi diskuterer om der er for meget sukker og hvidt brød… Birthe vil give 

”morgenmadsbuffeten” et lille eftersyn. Forældrerådet har samtidig stor ros til den hyggelige start på 

dagen med mad og stikbold, som morgen SFOen også er. 

 

Næste møde er torsdag d. 20 april. OBS datoen er ændret!  


