
Referat SFO forældrerådsmøde 8 maj 2018. 

Deltagere: Birte, Ditte, Katrine, Pernille, Vikki. 

 

1: Nyt fra personale og ledelse: 

-Birte varetager nogle af Mettes tidligere opgaver i den næste tid, hvor ledelses situationen er ændret. 

Kommentar: SFO rådet udtrykker ønske om, at forældrene i videst muligt omfang orienters om processen med at 

sammensætte ny ledelse. Det giver anledning til uro og evt. bekymring, når man som forælder ikke ved hvad der sker. 

 

-I SFO er der fuld gang i planlægning af rollespilsdagen og derudover fylder for tiden dannelse af de nye 0-klasser. 

 

2: Planlægning af pølsesalget ved rollespilsdagen. 

Vi mødes 14.30 i trinbrættets køkken. Mette stiller sit nr. til rådighed for mobile pay (Tak : ) ). 

 

3: Evaluering af toiletindsatsen - hvordan går det? 

Det går godt! Toiletterne er pænere og personalet oplever, at børnene tager ansvar for 'deres toilet'. Uheld klares i 

fællesskab med voksne. Indsatsen fortsætter og gyldne toiletbørster er allerede uddelt. 

 

4: SFO rådet har fået henvendelse med ønske om flere forskellige udelege i SFO tiden, udover boldspil. 

Personalet er glad for input! De har med jævne mellemrum fokus på 'gamle' lege i udeområderne og vil tage det op 

igen. 

 

5: SFO rådet har fået en henvendelse vedr. synligheden af pædagogerne i dagligdagen ved hentetid. En forældre 

oplever at de voksne ikke deltager i lege, men mere er observatører og spørger til dette. 

Vi drøfter dette i rådet med bl.a. følgende perspektiver: 

Det er dejligt, at en forælder spørger til dette og viser interesse og nysgerrighed! 

Personalet har forskellige opgaver med forskelligt formål i SFO tiden. Som forældre kender vi ikke nødvendigvis de 

opgaver og vi ser kun et lille udsnit af dagen.  

Der er praktiske og pædagogiske årsager til, at pædagogerne er hvor de er, omkring de forskellige børn og aktiviteter. 

SFO forældrerådet værdsætter den frie leg i SFO hvor aktiviteterne ikke er så voksenstyrede som i skoledagen. 

 

6: Diskussion i rådet om, hvordan vi som forældre kan understøtte, at vores børn bliver længere tid i SFO og ikke går 

hjem til sig selv. Især på trinbrættet blandt drengene er der en tendens til, at de går hjem til sig selv, for at spille 

istedet for at deltage i SFO. Vikki skriver ud til klasserådene om dette og vi opfordrer dem til at drøfte det. Personale 

og ledelse bakker op om dette. 

 

Næste møde er d 21 august kl. 19-21. 

 

På gensyn til rollespilsdagen! 


