
 

 

SFO-forældrerådsmøde - REFERAT 

Skødstrup Skole 

 

 

 

Den 18.08. 2020 

Kl. 17:00-20:00 

 

 

 

Protokol  

 Forældrerepræsentanter:  
Marianne Bach Lauridsen, Helene Schvarzman, Sofie Pedersen 
 

Medarbejderrepræsentanter:  

Søren Ladegaard Jensen 

Mødet afholdes fysisk på skolen i personalerummet. 

 

 

Punkter til dagsorden – referat skrevet med kursiv 

 

  

1. Input fra SFO-forældre Det kan være en udfordring for børn, når de kan se at der laves 
spændende aktiviteter som de godt kunne tænke sig at være 
med til på en anden årgang end deres egen, f.eks. rollespil.  
 
Hvordan kan SFO hjælpe børn til at udvide deres horisont ved 
at hjælpe dem ombord i aktiviteter, som de ikke kender til? 
Frivillighed betyder ofte at børn vælger de samme aktiviteter. 
 
Forslag om at program for sommerferie-SFO og særlige aktivi-
teter meldes ud før sommerferien, så børnene ved, hvad de 
skal og kan glæde sig til det. Også forslag om tradition for 
bestemte sommerferieaktiviteter, så børn kan glæde sig til 
dem. 

2. SFO i coronatiden Søren fortæller, at det er en udfordring for pædagogerne at 
lave SFO, som de gerne vil, fordi SFO er organiseret klassevis 
og børnene ikke kan være i det store fællesskab. Pædagogerne 
arbejder vedholdende og kreativt med at få det til at fungere i 
de aktuelle rammer, som løbende er blevet ændret i de forskel-
lige faser af coronatiden. Søren beskriver, at der er meget som 
fungerer godt, trods de ændrede rammer for SFO. 
 
SFO-forældrerådet vil gerne understøtte SFO i coronatiden og 
sætte ting i værk, som kan understøtte de små fællesskaber i 
klasserne. SFO-forældrerådet vil også gerne tænke i og pro-
movere SFO, som et godt tilbud og en god ramme for fælles-
skab også i coronatiden. 

3. Rekruttering til SFO-

forældrerådet 

Marianne, Helene og Sofie mødes i næste uge for at lave et 
reklarme opslag om valget. Søren sender med Charlottes hjælp 
det formelle om valget ud via AULA. 



   

   

          

 

 

 

 

 

 

4. Møde med skolebesty-

relsen 

Sofie taler med Jeanette fra skolebestyrelsen om vores input til 

dagsorden. Søren taler med Henrik, skoleleder. 

5. Kommende møder  25.11.20. (møde med bestyrelsen) 

 

 

 


