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Referat 
Møde i SFO-forældrerådet  

22.01.19 i personalerummet 

17.00 -17.15 Evaluering af arrangement 
 med Imran Rashid  

God opbakning i lokalområdet, men vi kan godt 
arbejde videre med kommunikationen, så vi 
næste gang kan få endnu flere deltagere. Vi 
kunne tænke os mere samskabelse og 
involvering næste gang, mere arbejde med at 
rejse midler. Det kan lykkes, hvis vi har en 
længere tidshorisont.  
 
Det faglige input var godt: 

- Hvad er det der styrer os? 
- Hvad er det der styrer vores valg? 
- Hvordan er vi gode rollemodeller? 
- Kan det styres med regler og rammer? 
- Ligger godt i tråd med arbejdet med 

politikken og ordensregler 
- Stiller spørgsmålstegn ved vores 

”skoletænkning” med oplyste valg – har 
vi brug for hjælp til at styre digitale 
devices 

- Snakke derhjemme  

 
17.15-17.30  

 

 
Status på pædagogers 
rådighedstimer ift.  

 

Man skal stå til rådighed i egen afdeling, hvis 
der er fravær. På positiv siden giver det 
kendskab til andre klasser. Det kan give mening, 
at børnene mødes af en kendt voksen. 
Det kan give en oplevelse af vilkårlighed og 
uforudsigelighed i arbejdslivet, at man ikke ved, 
hvad man skal lave. Løsningen er skabt for at 
lappe et hul i vikarbudgettet og bevares af 
hensyn til den økonomiske situation. Det er en 
ny måde at bruge timerne/ressourcerne – som 
SFO-forældrerådet vil følge videre ift. omfang, 
budget og konsekvenser. 
 

 
 17.30-
18.00  

 

 
 Status på samarbejdsaftalen 
med skolebestyrelse og SFO-
forældreråd 

 

 
Punktet udsættes til næste gang 

 18.00-
18.15  

 

 Tilbagemelding fra møde 
med Rådmanden/ Alle 

 

Ingen deltog 
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 18.15-
18.30  

 

 Nye medlemmer af 
forældrerådet / Alle  

 

Der findes ikke en samlet mailliste over 
klasseforældreråd, så det kan være svært at få 
kontakt via skoleintra. Vi forsøger at hverve via 
8541Facebook og Bladet 8541, hvor vi kan lave 
en opfølgende artikel om lokalsamfund/ ”it 
takes a Village” og deltagelse ifht. rekruttering.  
 
Spørge rundt i klyngerne, hvornår der er et 
passende arrangement, hvor SFO-forældrerådet 
kan gå til hånde med en kaffe/værtsrolle og lidt 
fortælling om SFO-forældrerådet. 
 

 
18.30-18.45 

 
Kommunikation med 
forældre  

 
  

 

SJ beder Michael og Marianne Trier hjælpe med 
whiteboard og fotopræsentation af SFO-
forældrerådet i hver klynge for at understøtte 
kommunikation med forældre. 
 

 
18.45-19.00  

 

 
Nyt fra forældre  

 

Ingen henvendelser. 

 
 
19.00-19.05 

 
 
Trafikhjælp efterlyses 

Der er uhensigtsmæssig trafikal adfærd fra 
nogle forældre om morgenen, særligt på 
Lærkebakken er det problematisk pt. 
Kontakt Betinna Thomassen (adm. Leder), hvis 
man vil hjælpe et par gange om morgenen fra 
kl. 7.40-08.00. 

 

 

19.05-19.30 

 

 

 
 
 
 Evaluering af fællesmøde 
med pædagoger 
  

 

 
Positiv respons især ift. de værdier vi har taget 
afsæt i, i SFO-forældrerådet. Der var stor glæde 
blandet medarbejdere omkring, at vi vil hjælpe 
med at skaffe midler, rammer, redskaber og 
relation. Der blev ytret et ønske om, at SFO-
forældrerådet skal understøtte, at SFO kommer 
til at fylde mere i elevtrivselsundersøgelsen. 
Forslag om at SFO-forældrerådet deltager i 
informationsmøde for nye bhv. Klasser. 
 
Pædagogers ideer/ønsker ift. fundraising og 
deltagelse af SFO-forældrerådet: 
Lydbafler til fællesrum, lævægge til bålhytte, 
udendørsarealer til brug i vinterperioden, 
transport, deltagelse i arrangementer, 
skaterbane, mooncarskur, lokalsamfundet kan 
involveres ift. skraldemad (frugt fra 
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dagligvarerbutikker), biblioteket ift. kasserede 
bøger, personaleudflugt muliggjort ved at 
forældre overtager SFO en eftermiddag. 
 
”Ressourcebank” – Særlige ting forældre kan og 
som de gerne vil ”dele” i SFO´en fx jægere, 
falckreddere, politi, kampsport, yoga, læge, 
fysioterapeut. 
 
 
 
 

 
 19.30-
20.00  

 

 
 Dialog om flyverfunktionen  
 

 

Lars fortæller om flyverfunktionens mange 
elementer: Holde styr på alle aftaler, 
legeaftaler, sports/fritidsaktiviteter, børn der 
skal bruge telefonen, logistik, lokation, forældre 
der ikke kan finde deres børn etc. og meget, 
meget mere. Som det fungerer nu, optager det 
to medarbejdere. Dialog om forældres 
forventninger til serviceniveauet og kvaliteten i 
funktionen. Dialog om, hvordan 
flyverfunktionen evt. kan undværes og bidrage 
til øget selvstændiggørelse af børnene. Kunne 
man i stedet for at sende børn lade børnene 
selv tage ansvar og fortæller dem, hvad klokken 
er – evt. med en gong gong. Suppleret af et stort 
ur i afdelingerne. Udelade skranken, så SFO ikke 
signalerer service. Ringbind med telefonnumre, 
så børnene kan ringe uden hjælp. Kunne 
flyverfunktionen blive til en ankerfunktion i 
stedet? 

 
 

 


