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Referat af SFO-forældrerådsmøde 06.11.18. 

 

Deltagere: Heine, Anna, Iben, Helena, Sofie, Lars, Søren 

17.00-18.00 Møde med skolebestyrelsen Drøftelse af oplæg om 
principper for digitale 
medier og digital 
dannelse. 

Se skolebestyrelsens 
referat. 

18.00-18.30 Formandsvalg (udsat fra sidste 
møde) 

Anna ønsker ikke 
længere at varetager 
opgaven som formand, 
så vi behov for at vælge 
en ny. 

Sofie vælges som ny 
formand for SFO-
forældrerådet. Helene er 
næstformand. 

18.30-18.40 Møde med rådmanden Hvem fra SFO-rådet 
deltager sammen med 
skolebestyrelsen i 
dialogmøde med 
rådmanden? 

De som deltager melder 
selv til hos Bettina, 
skolebestyrelsesformand. 

18.40-19.00 Nye medlemmer af 
forældrerådet 

Har vi fået 
henvendelser fra nye 
interesserede? Hvad 
gør vi? 

Der har ikke været 
interesse fra andre 
forældre. Vi aftaler at SFO-
forældrerådet forsøger at 
finde interesserede i 
afdelingerne ved at skrive 
ud til forældrerådene. 
Halfdan R: Anna og Iben 
Ole Lund: Iben og Helena 
Cecil B: Sofie 
 

19.00-19.10 Kommunikation med forældre Vi aftalte, at vi ville 
bruge postmappe og 
intrabesked. Hvem gør 
hvad? 

Vi drøfter ideen med 
postmapper igen og bliver 
enige om, at prøve med 
opslagstavler i SFO-
afdelingerne, som SFO-
forældrerådet kan bruge 
ift. kommunikation. Der 
skal også hænge fotos og 
navne af SFO-
forældrerådets 
medlemmer. 

19.10-19.30 Nyt fra forældre Hvad har forældre 
henvendt sig med? 

Uformel dialog. 

19.30-19.40 Oplæg ved Imran Rashid Hvordan kommer vi evt. 
videre med ideen? 

Vi laver en arbejdsgruppe 
bestående af: Iben, Helena, 
Sofie, Marianne Trier og 
Søren 
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19.40-19.55 Mål- og indholdsbeskrivelse 
for SFO 

Hvordan vil vi arbejde 
med mål- og 
indholdsbeskrivelse 
med pædagogerne? 
Hvem kan deltage? 

Helene, Sofie, Lars og 
Søren planlægger, hvordan 
dialogen med pædagoger 
skal foregå på fællesmøde 
den 8/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


