
SFO forældrerådsmøde den 10-5-2022. 

Tilstede: Katrine, Eva, Malene, Ditte, Lise og Poul. 

 

NYT: 

Da Lars Stenild går på efterløn, har vi ansat Katrine Søgaard. Katrine starter d. 16-5-2022 og bliver tilknyttet 

1.a som klassepædagog. 

Der er indkøbt legeredskaber til store skolegård samt skabe og rumdeler til ABC sporet. Det giver os flere 

muligheder for at skabe flere små rum i det store lokale. 

Økonomien ser fornuftig ud. Vi går ud af 2021 med et planlagt driftsunderskud. Hvilket gør at vores 

akkumuleret overskud fra tidligere år mindskes. 

 

Pædagogiske visioner: 

Det samlede personale (lærer og pædagoger) har været på en pædagogisk dag. Hvor vi har arbejdet med 

skolens værdier. En rigtig god og givende dag. Dette arbejdes der videre med ind i det nye skoleår. 

 

Mål og indholdsbeskrivelse i SFO: 

Vi er startet med arbejdet omkring mål og indholdsbeskrivelse i vores SFO.  Det er vores ønske at 

beskrivelsen skal beskrive pædagogikken i det daglige arbejde. Samt en beskrivelse af arbejdet omkring 

overgange mellem børnehaven/SFO, SFO/Klub og Skole/SFO. Derudover skal samarbejde med eksterne og 

interne samarbejdspartner beskrives og ikke mindst forældresamarbejdet. Her vil Poul indkalde 

forældrerådet til en snak om, hvordan vi ønsker det fremadrettet. Mål og indholdsbeskrivelsen skal afspejle 

det vi gør og ønsker at gøre i forhold til den virkelighed vi står overfor. Derfor skal beskrivelsen løbende 

tages op i personalegruppen. Når beskrivelsen er færdig lægges den op på skolens hjemmeside. 

Idrætsprojekt med BMI: 

SFOen har haft/har et samarbejde med BMI/ Aahus kommune. Målet er at få flere børn til at bevæge sig. 

BMI har leveret instruktør til forskellige alternative idrætsgrene og Aarhus Kommune har leveret midler til 

både kursus og aktiviteter. Forældrerådet kunne godt have ønsket sig mere info. omkring projektet. Hvilket 

er taget til efterretning og tages op ved evaluering af projektet. 

Ønsker fra forældrerådet: 

Der et stort ønske om en tilgængelig aktivitetskalender for større arrangementer. 

Mere information omkring SFO-start 1. august. Vi drøftede formidling af Info, da de nye forældre først 

bliver koblet på AULA første skoledag. Forslag om fysisk folder, og ellers skal det ske via e-boks. 

Der har været en henvendelse omkring et for højt sukkeforbrug på ABC. Der serveres ikke sukker til 

hverdag, men ved særlige arrangementer er der eks. syltetøj/melis til æbleskiver. Det der eksempelvis har 

ført til snakken er uddeling til tøndeslagning. Her fik børnene en fastelavnsbolle og i tønden var der en pose 

slik til hvert barn. Hvilket vi vil reducere lidt i mængderne fremadrettet.  



Rollespil: 

Torsdag d. 19-5-2022 er der rollespilsdag. Forældrerådet møder kl. 15.00 og gør klar til at riste og sælge 

pølser. 

Der er en tilgængelig gasgrill. Ditte kontakter klubben om de har en gasgrill, så vi undgår at bruge kul. Samt 

kontakte Birthe omkring varmekasser. Ovn kan evt. bruges. 

I boden sælges der pølser (samt kylling pølser) og brød. Sodavand og øl evt. juice brikker. Katrine forsøger 

at skaffe hjælp til salg.  

 

Referent Poul 

 

 

 

 

 


