
Referat SFO-forældremøde d. 17. maj 2017 

Tilstede: Birte, Ditte, Anne og Mette J 

Afbud fra: Mette Bach,  Malene, Katrine, Mette S, Fraværende Helle 

 

Dagsorden: 

1. Nyt fra SFO-ledelsen 

2. Nyt fra SFO personalet 

3. Nyt fra Århus forældreorganisation 

4. Toiletter, hvordan holdes de rene? 

5. Ny struktur, når 4. årgang forlader SFO’en.  Samarbejdsgruppe aflyst – Mette J 

6. Arrangere rollespils-pølsesalg 

7. Skrive opråb til forældre om hjælp til oprydning til rollespil 

8. Evaluere på hvordan det går med synlighed og dialog med forældre 

9.  Næste møde? 

10. Evt. 

 

Ad 1. 

Man er ved at lægge sidste hånd på strukturen i den nye SFO. 

De nye klasser 0.-1. 2. og 3. klasser er ved at blive dannet og teamet omkring klasserne er fastsat. Næsten 

alle pædagoger er blevet tilknyttet en klasse. SFO- ledelsen lægger vægt på, at der fortsat bliver vil være 

personale nok til at dække eftermiddagene i SFO.  

 

Ad 2. 

Ældste aktiviteter for 3. årgang er i fuld gang efter det samme koncept som de tidligere år, med henblik på 

klassedannelse  

De yngre årgange bliver observeret ved andre aldersopdelte aktiviteter mhp. Klassedannelse. 

Personalet er tilfreds med, at man nu kender de fremtidige arbejdsopgaver, og kan påbegynde 

planlægningen af det.  

 

Ad 3. 

Mette J. orienterer kort om ÅFO’s høringssvar til ”SFO mål og indholdsbeskrivelse” 



Ad 4.  

Det er fortsat et stort problem, at der ligger tis på gulvet, specielt på drengetoiletterne. Meget er allerede 

blevet afprøvet, og vi diskuterer andre forslag til afhjælpning af problemet diskuteres. 

Vi ender med at prøve med synlige klude på toiletterne, så børnene har lettere ved at tørre op efter sig, hvis 

det går galt.  

Birte vil skrive ud til forældrene om indlevering af gamle håndklæder, som er klippet op i klude. Samtidig 

med kan vi som forældre endnu engang tage en snak med børnene om, hvad man gør hvis det går galt. Det 

er stadig helt tilladt at få en voksen til at hjælpe med at tørre op, hvis det går galt.  

Ad 5. 

Mødet med ledelse, medarbejder og forældrerepræsentanter fra klub og SFO, er ikke blevet til noget, og det 

er nu for sent i processen.  

Ad 6. 

SFO-forældrerådet står igen i år for pølsesalg på rollespilsdagen. Mail sendes separat vedr. det. 

Ad 7. 

Sidste år stod personalet stort set alene med oprydningen efter rollespillet. Forældrerådet (Anne) skriver ud 

til forældre med opfordring til at melde sig til oprydning, så det bliver hurtigere overstået i år.  

Ad 8. 

Birte ser af og til forældre stå op læse referat på opslagstavlen. Punktet diskuteres ikke mere i aften pga. 

tiden. 

Ad. 9. 

Næste møde ligger d. 23. august, før valget til sept.  

Intet under evt. 

 

 

 

 


