
 

 

SFO-forældrerådsmøde - REFERAT 

Skødstrup Skole 

 

 

 

Den 25.11. 2020 

Kl. 17:00-20:00 

 

 

 

Protokol  

 Forældrerepræsentanter:  
Noelle Nørgaard, Helene Schvarzman, Sofie Pedersen 
 

Medarbejderrepræsentanter:  

Asta Tagmos og Søren Ladegaard Jensen 

Mødet afholdes fysisk på skolen i personalerummet. 

 

 

Punkter til dagsorden – referat skrevet med kursiv 

 

1. Præsentation 

 

 

SFO-forældrerådet præsenterer sig for hinanden og fortæller 

om deres bevæggrunde for at være med, da Noelle er nyt 

medlem af SFO-forældrerådet. 
2. Input fra SFO-forældre Henvendelse om bekymring for brug af YouTube som musikaf-

spiller i en klasse, hvor der er samtidig kører upassende billed-

side på skærmen. 
3. SFO i Coronatiden Asta og Søren fortæller om udfordringer og succeser med at 

lave klassevis SFO pga. Corona-retningslinjerne. Det er en ud-

fordring, at vi ikke kan samles i de store fællesskaber og lave 

aktiviteter på tværs af klasser. Der er gode erfaringer med 

tydelig kommunikation og organisering af aktiviteter, at lade 

børnene tage medansvar for ind-og udtjekning på analog ta-

bulex og at lave fælles SFO-aktiviteter for klasserne ved at 

gøre noget sammen, uden at de er fysisk sammen, men laver 

det samme, samtidigt. 

4. Nyt fra SFO Der er ansat to nye klassepædagoger og en ny praktikant på 0. 

årgang. Der er nye pædagogstuderende på vej til 0.1. og 3. 

årgang. 

 

Der er bestilt LEGO WeDo-robotter til Robocamp-projektet, 

som kommer til at foregå på 0.-3. årgang til foråret. Formålet 

er blandt andet at give børnene mulighed for at gå fra at være 

brugere til at være skabere af digitale løsninger på problemer. 

5. Ansøgning til Frilufts-

rådet 
SFO-forældrerådet undersøger muligheden for at indgå i sam-

arbejde med skolebestyrelsen og en ny borgerdrevet forening i 

Skødstrup, ’Vild med vilje’ om at lave en ansøgning til Frilufts-

rådet, senest 15/2-21, så vi måske kan etablere et grønt ude-

område tæt på skolen, som kan komme børnene til gavn, både 

i frikvarter, undervisning og SFO.  



   

   

          

 

 

 

 

 

 

6. Kommende møder og 

forslag til dagsorden-

punkter 

19.01.21., 24.03.21 og 06.05.21 (møde med bestyrelsen) 

• Foredrag med Svend Brinkman ift. præstationskultur 

• Understøtte SFO-praksis gennem etablering af mobile 

kreative værksteder 

 

 


