
Møde i SFO Forældrerådet Malling Skole 2016/2017 

Dagsorden: 

1. Nyt fra SFO ledelsen 

a. SFO skal afskedige 5 pædagoger og man har aftalt følgende: Henry kommer ikke retur 

efter orlov, Connie kommer ikke retur, Vagn stopper pr. 01.10.2018, Camilla skal være 

Klasselærer for en ny 0. klasse. Rune T stopper den 01.05.2017. 

2. Nyt fra SFO personalet 

a. Ditte fraværende. Ovenstående punkt har fyldt meget hos alle, og det er derfor dejligt at 

man nu kan se fremad.  

b. Bachelor gruppe kommer og skriver projekt på Malling SFO. Tema er ”Dungeons & 

Dragons spil. De børn som bliver del af projektet bliver kontaktet om man vil deltage.  

3. Nyt fra ÅFO ved MIH 

a. Intet nyt at berette 

4. Høringssvar vedr. ”Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Lektie hjælp”. 

a. Man har lavet nye rammer for ovenstående. Tilbuddet er gjort frivilligt. Phasus om 

Fællesmøde fra skolestyrelsens Punkt 15 (se side 3 og 4). 

5. Opfølgning på punkt ” Børn og forældres brug af egne mobil telefoner og iPads”, efter at punkt 

har været drøftet på Personalemøde.   

a. Personalet syntes ikke at det er et stort problem. Men.. Børn må kun bruge telefon efter 

aftale med en voksen. Generelt holdes der øje med denne brug. Trinbrættet er en 

anden situation og et andet udgangspunkt. Der indsættes input om skolens politiker i 

Nyhedsbrev, så hold øje med dem da det er et varmt emne. 

6. Opfølgning på punkt ”Morgenmadstilbud i SFO” 

a. Ugen efter seneste dialog valgtes et nyt morgenmadsprodukt (mørkt, fiberrigt) og musli 

hjem. Man vil også tilbyde æbler og gulerødder. Der vil være tale om en periode med 

tilvænning til de nye tilbud.  

7. Brug af udendørsarealer / udendørsaktiviteter, hvor meget og hvordan bruger man de udendørs 

arealer  

a. Kunne man lave Klatredag? Kunne man lave flere aktiviteter udendørs? Spisning etc? 

Rollespil? Udendørs aktiviteter skal være til både piger og drenge. SFO Forældrerådet 

kom blot med forslag til om man kunne introducere nye muligheder til aktivitetsplanen. 

Vi tager punktet op igen løbende, eventuelt i det nye skoleår at drøfte videre med 

Skolebestyrelsen. 

8. Kommentarer fra forældre – 

a. Birthe undersøger om Nyhedsbreve kan lægges ind under ikonet ”SFO”, så man nemt 

kan slå alle Nyhedsbreve op  

9. Eventuelt 

 

 



 

 

 

Mobilliste 

Mette I. Johansen : 41 49 77 72 

Helle Aagaard: 

Mette Stitz : 30 38 06 57 

Ditte : 41 37 61 60 

Birthe : 20 53 34 83 

Mette  V Kristensen : 20 53 34 68 

Katrine : 61 66 37 25 

Anne : 29 38 57 39 

 

 

 


