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Mobilliste Forældrerådet SFO: 

Formand Katrine : 61 66 37 25 

Ditte (Medarbejder): 41 37 61 60 

Birthe (Leder SFO): 20 53 34 83 

Anne : 29 38 57 39 

Vikki: 21 20 89 37  

Mette  : 30 38 06 57 

Nye kandidater til rådet bedes opstille og henvende sig til Katrine inden 30 september. 

 

1. Nyt fra ledelsen (Birte) 
Jørgen Mandrup er tilbage på ½ tid (4 timer dagligt). Deles mellem arbejde på skolen og 
møder i forvaltningen samt skolebestyrelsen. Fortsætter til 1. november 18 hvor ny 
skoleleder forventeligt starter. Lars Løkkegaard bistår fra Beder Skole. 
 
Så indtil videre er det fortsat Birtes imponerende kompetence og indsats som får alle 
hjulene til at køre. En stor og uvurderlig tak til Birte. 
 

2. Nyt fra personalet (Ditte) 
Michael og Anders er begge nye klassepædagoger I 0.A og 0.B. er kommet godt i gang. 
Yaakub, PA praktikant er nu blevet assistent i 1,5 år ansættelse. Han skal fast hver uge 
stå for en aktivitet.  
Vagn går desværre på pension ultimo September (VI ER FAN AF VAGN!!!).  
2. klasser er kommet på Trinbrættet nu. Skærmtid er nu onsdag og fredag for begge 
klasser (FIFA Playstation, Mindcraft og om fredagen må man medbringe 
telefoner/tablets og iPads. ) 
 

3. Evaluering af pølsesalget ifm. Året Rollespilsdag 
Der gik forrygende med pølsesalg, og salget opnåede i år en ny rekord. Tak til Birte for 
koordinering af indkøb, og tak til Forældrerådet og alle dem som gav en hånd med på 
dagen. Det er en herlig tradition som vi i rådet sætter højt. Vi glæder os allerede til 
næste år.  
 

4. Opstart af SFO  
54 nye elever startede efter sommerferien, 6 nye starter efter Jul. Dejlige glade børn 
som virker til at have fået en rigtig god opstart. 
Flere nye forældre har efterspurgt om man kunne få opstartsmaterialet tidligere, end 
ved første SFO-dag. Birte vil fremover fremsende denne info til nye forældre via e:boks 
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nogle uger forinden. 
 

5. Cykelparkering 
Cykel parkering foran Trinbrættet er kun for lærere og personale. Alle børn henvises til 
cykel parkering i Store gård, Bold gården samt ned langs med skolen ad stien. 
 

6. Kommende mødedatoer for Forældrerådet: 
 
Konstituerende Forældrerådsmøde 
Tirsdag den 2. Oktober 2018 kl 19.00 
 
Forældrerådsmøde 
Tirsdag den 27. November kl 19.00 
 

 
 
 


