
Referat SFO forædrerådsmøde 22. januar 2019 
 

Tilstedeværende: Birte Hansen, Malene Kruhl, Mathias Keller Madsen, Katrine Knudby Nielsen, 

Vikki Vermod, Ditte Schultz, Eva Mills (referant). 

 

 

Drøftelse af forældreintra – vigtigt at afstemme blandt forældrene i en klasse, hvad forventninger 

er ang, brugen heraf. God idé at forældrene begrænser brugen, så det ikke giver unødvendig stress. 

 

Nyt fra 

Ledelsen: 

 Med den nye skoleleder og ansættelse af ny pædagogisk leder i foråret glæder vi  os til at få 

 genopført en skolehverdag med kontinuitet på alle planer. 

 

 Malling skole har fået en bevilling til at få udskiftet dele af tagbelægning. 

 

Personale: 

 Forbereder temauge uge 6. 

 Tiltag på trinbrættet. 3. klasserne, især drengene mangler motivation for at blive. Der er 

 taget initiativ til en 3. klasses cafë med spil, musik og hyggelig snak med ansatte. 

 

 SFO'en har fået en praktikant de næste tre måneder, Hyam fra Syrien, hun vil gerne lære 

 dansk (børn er fremragende lærere) – hils gerne på hende. 

 

 Spejderne kommer og besøger os torsdag den 24. januar. 

 

Drøftelse af et tilbagevendende emne: URO: 

Skolens personale oplever generelt stor disciplin ift. arbejdsopgaver, men meget uro ved skift i 

aktiviteter, både i klassen og uden for klassen. Skolens personale har fokus herpå. Forældrerådet 

arbejder videre med fokus på især børnenes sprog. Træls sprog forværrer uro. Undersøger 

muligheden for foredrag herom. 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Afholdes den 3. april med SFO forældrerådet inviteret. Vi skal orientere skolebestyrelsen om 

specifikke nærværende fokuspunkter for det pædagogiske arbejde i SFO'en. 

 

Vi har i forældrerådet særligt fokus på: 

 Uro og sprog. Målet er en fælles kontinuerlig indsats (i hjemmet, skolen og SFO) 

 Skærm og mobil. Minimeret brug heraf. Malling skole har en stram politik på alle årgange. I 

SFO'en har indsatsen med begrænset brug, både tid, sted og opsyn, været rigtigt godt. 

 

Nyt fra forældre: 

Vi skal i forædrerådet huske at inddrage alle SFO'ens forældre. Giv forældrene mulighed for at 

bidrage med input forud for møder. 

 

 

 

 

 

 

 


