
Referat SFO forældrerådsmøde 20/8 2019 

Tilstede: Birte, Lise, Mathias, Malene og Katrine. 

 

Nyt fra ledelsen: 

Der er ansat to nye pædagoger: Tina og Sofie. 

To pædagoger skal på barsel: Katrine og Louise. 

Opstart af nye børn er gået godt - både på ABC og trinbrættet. Der kræver en stor indsats af personalet i 

starten, at sikre god overgang og at lære børnene at kende. 

Der er indkøbt nyt legetøj til inde og ude. Bl.a. har 0-klasserne fået mere legetøj der understøtter leg-og-

lær, som foregår i klasserne med klassepædagogen. 

 

Forældrehenvendelser: 

Forældrerådet har fået henvendelser vedrørende procedurer når børn slår hovedet i SFO. Ledelsen har 

opmærksomhed på, at personalet er opdateret på procedurer og førstehjælp.  Ledelse og personale 

opfordrer også meget til, at forældre kommer til dem ved bekymringer vedr. deres børn, så der kan tages 

hånd om det. 

Vi har fået forældrehenvendelser der udtrykker et ønske om flere voksenstyrede aktiviteter i SFO. Vi 

diskuterer, hvordan man kan imødekomme dette, samtidig med at voksenressourcerne bruges til gavn for 

flest mulige børn. 

Vi drøfter hvordan personale og forældre kan hjælpe børnene med at opdage de aktiviteter der er i SFO, fx 

ved at præsentere det i klasserne, visualisere det på ugeplan og på ved lokalerne mm. Ledelse og personale 

vil overveje mulighederne. 

På baggrund af en henvendelse drøfter vi, hvad personalets rolle er i forhold til fx at spise madpakke og 

tage relevant tøj på.  

Både personale og os fra SFO rådet hører megen ros til SFO’ens personale og rammer i forbindelse med 

opstart af 0-klasserne. 

OBS: Vi drøfter gerne opmærksomhedspunkter fra forældre – kom endelig med input/ris/ros! 

 

Evaluering af tiltag om mindre skærmtid i SFO 

Det går godt med de nye regler og børnene finder andre aktiviteter. 

 

Evaluering af Morgenmad 

Morgenmaden er blevet ændret så det er sundere, mere fuldkorn, mindre sukker og økologiske produkter. 

Der er stort fremmøde i morgen-SFO og mange børn spiser også i SFO. Tiltaget fortsætter. 



 

Repræsentation på forældremøder 

Katrine og Ditte fortæller om SFO rådet på =-klassernes forældremøde d 10/11. 

0-3 klasser får en skriftlig hilsen fra forældrerådet i slutningen af september med Årsberetning, invitation til 

dialog og info om mulighed for at indtræde som suppleant i SFO forældrerådet. 

Evt: 

Katrine laver årsberetning og sender til forældrerådet. Input og feedback modtages meget gerne! 

Næste møde er d.29 oktober 2019. 


