
Referat fra SFO-forældrerådsmøde 02.10.18.  

kl.17.00-20.00 i personalerummet 

Deltagere: Iben, Marianne, Helene, Sofie og Søren 

Check-in Hvem vil hjælpe med kys-og-kør? De der kan deltage, skriver 
direkte til Rikke Thonbo. 

Planlægning af årets møder  Følgende datoer er aftalt:  
2/10, 6/11 med bestyrelsen, 
22/1, 5/3, 9/4 med bestyrelsen, 
28/5.  

Valg af SFO-forældreråd Vi aftalte sidste år, at vi ville lade 
udskiftningen i SFO-
forældrerådet afhænge af, 
hvorvidt der er nye kandidater. 
Hvordan og hvornår skal vi 
afvikle valget? Hvem gør hvad? 
 

Forældrerådet ønsker at blive 
siddende i et år mere, fordi 
etableringen har været 
krævende. Vi vil dog gerne have 
nye medlemmer med. 
Helene sender en mail ud til 
forældre og spøger, om de har 
lyst til at være med. Hvis der 
melder sig mere end 5 
kandidater, så udskriver vi valg 
via intra. 
 

Formandens valgperiode Vi har ikke besluttet, hvorvidt 
formanden skal sidde i et eller to 
år. Derfor skal vi træffe 
beslutning om dette. 
 

Punktet udsættes til næste 
møde, da formand Anna ikke er 
tilstede. 

Besparelser i Børn og Unge  Søren orienterer om forløbet. 

Input fra forældre til SFO-
forældrerådet 

 I forbindelse med skolestarten 
har flere forældre talt om, hvor 
vigtigt det er med en voksen i 
klassen om morgenen. 
 
Forslag om det der sættes foto af 
den voksne på SFOs 
aktivitetsplaner. 
 
Drøftelser om kommunikation 
fra SFO/skole til hjemmene. 
 
Ønske om, at det som forældre 
er muligt at hjælpe ift. særlige 
SFO-aktiviteter, hvis det ønskes. 
 

Forældrekaffe i SFO Til mødet med skolebestyrelsen 
talte vi om at lave forældrekaffe i 
afdelingerne for at skabe mere 
dialog mellem forældre og SFO-

Vi udsætter kaffeideen og prøver 
med postmappe og intrabesked 
for at udvikle kommunikationen 
fra SFO-forældrerådet. 



forældrerådet. Skal vi realisere 
denne ide? Hvis ja, hvordan skal 
vi organisere det?  

 

Fondsansøgninger  Hvad er status? Hvilke ideer 
arbejdes der med? 

Iben er kommet med i 
arbejdsgruppen ’Helhed 8541’, 
som arbejder med at samle 
initiativer i Skødstrup. Aktuelt 
arbejdes med initiativ som kan 
udvikles i etaper.  
Iben er i kontakt med 
administrativ leder Bettina om 
ny parkering til mooncars. 
Undersøger muligheder ift. 
skovskole i Skødstrup-skoven. 
Der drøftes løse ideer og 
muligheder. 
 

Drøftelse af forslag om foredrag 
for forældre og medarbejdere 
med Imran Rashid 

 SJ undersøger hvad han koster. 
Helene undersøger mulighed for 
’funding’ via kulturområdet og 
Iben det samme i andre kasser. 
  
 

Brug af digitale medier og digital 
dannelse 

Drøftelse af principper for brug 
af digitale medier og digital 
dannelse i SFO. 

Sofie og Bettina fra 
skolebestyrelsen har lavet udkast 
til retningslinjer på baggrund af 
tidligere oplæg. Udkastet skal 
drøftes i medarbejderfora og  
drøftes på møde med 
skolebestyrelsen den 6/11/18. 
 

Mål- og indholdsbeskrivelse Hvor langt er vi? Hvad er næste 
skridt? 

Vi gennemgår vores udkast og 
bliver enige om, at SFO-
forældrerådet gerne vil 
fremlægge det for alle SFO-
pædagoger mhp. dialog og 
færdiggørelse af arbejdet. 

Mødeevaluering  Mødet får en god evaluering. 

 

 

  

 

 

 

 


