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21. november 2017 
 

 

Referat af sfo-forældrerådsmøde 
Mandag den 13. november 2017 
 

Sted: Personalerummet 
Referent: Søren Ladegaard Jensen 
Mødeleder: Søren Ladegaard Jensen 

 
17.00 Præsentation Tilstedeværende: 

Anna Lindskog  
Iben Kiergaard Sjørslev 
Martabolette Stecher 
Heine Jesper Nielsen 
Helene Schvartzman 
Marianne Bach Lauridsen 
Bettina Høeg, formand for skolebestyrelsen 
Lars Munk-Andersen, klassepædagog 
 
Fraværende 
Sofie Jensine Pedersen (afbud) 
Perrine Martin 
Anette Knudsen 

18.00 Forventningsafstemning, håb, ønsker 
og afklaring af forældrerådets 
kompetencer og opgaver. 
Se link til Styrelsesvedtægten, som 
beskriver de formelle rammer for 
arbejdet: https://www.aarhus.dk/~/
media/Dokumenter/MBU/VI/BORGER/
Styrelsesvedtaegt-for-
folkeskolerne/Styrelsesvedtaegt.pdf 

 
Vejledning til arbejdet i SFO- 
forældreråd: https://www.aarhus.dk/
~/media/Dokumenter/MBU/VI/SFO/V
ejledning-til-foraeldreraad-i-SFO.pdf 

SFO-forældrerådet har dialog om håb og ønsker ift. deres engagement i SFO-
forældrerådet og viser stor lyst til at indgå i den fortsatte udvikling af sfo. 
Der tales eksempelvis om: kor, musik, drama, madlavning, bæredygtighed, 
social ansvarlighed, kontakt mellem medarbejdere om børn, frivillighed, 
samarbejde med aktører i lokalsamfundet, samskabelse med medarbejdere, 
etisk anvendelse af sociale medier, digitale medier i pædagogisk praksis, børn 
som ikke spiller fodbold, gode pædagogiske aktiviteter, hvordan børn får 
hjælp til at komme ind i aktiviteter, betydningen af fri leg, læring i sfo 
 
Søren henviser til Aarhus Kommunes vejledning for arbejde i sfo-forældreråd. 
 
Bettina tydeliggør at sfo-forældrerådet skal bidrage med principper ift. 
virksomhed i sfo, men ikke være med i maskinrummet, altså den daglige 
pædagogiske praksis. 
 

18.30 Konstituering af sfo-forældrerådet: 
 

Vi skal vælge en formand og en 
næstformand. 

 

Aftale hvem der er valgt for et og to 
år. 

 

Anna Lindskog vælges som formand, Helene Schvartzman som næstformand 
og Søren Ladegaard Jensen er sekretær. 

 
For at understøtte at sfo-forældrerådets forsatte eksistens, aftaler sfo-
forældrerådet at udsætte beslutningen om, hvem der skal være valgt i hhv. 
et og to år – til det i løbet af september 2018 fremgår, om der er nyvalgte 
kandidater som er klar til at overtage. 

 
Det foreslås at formanden skal sidde i en toårig periode, men beslutningen 
herom udsættes også. 

19.00 Dialog om samarbejde med 
skolebestyrelsen. Bettina Høeg som 
er formand for skolebestyrelsen 
deltager i mødet. 

Bettina lægger på skolebestyrelsens vegne op til at samarbejdskontrakten og 
opgavefordelingen mellem skolebestyrelsen og sfo-forældrerådet udvikles 
gennem samarbejdet. Bestyrelsen er indstillet på at sfo-forældrerådet skal 
varetage ansvaret for de principper og opgaver, som naturligt hører under 
sfo. Bestyrelsen er i øvrigt indstillet på et tæt samarbejde med sfo-
forældrerådet, fordi mange af de dagsordener der arbejdes med har 
betydning i både undervisning og sfo. Bettina taler for at skolebestyrelsens 
og sfo-forældrerådets møder lægges parallelt, så det muligheden for 
fleksibelt samarbejde er til stede. 
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19.30 Lave aftaler om mødefrekvens og 
placering af møder. 
 

11.12.17. SFO-forældrerådsmøde kl.17.00-19.00 
27.11.17. Skolebestyrelsesmøde 
23.01.18. SFO-forældrerådsmøde 
28.02.18. Skolebestyrelsesmøde 
17.04.18. SFO-forældrerådsmøde 
15.05.18 Årsmøde, evt. fælles årsberetning fra skolebestyrelse og sfo-
forældreråd 
04.06.17. SFO-forældreråd 

19.45 Samarbejdsplatform - hvor vil vi 
gerne samarbejde Office 365, Intra, 
mail eller andet? 

Efter dialog om dette vælger vi at gøre som skolebestyrelsen og anvender -
mail til kommunikation. Vi overvejer fortsat at finde en digital platform som 
er sikker og anvendelig. 

 Dialog om Mål- og 
indholdsbeskrivelse for SFO. Byrådet 
har besluttet at mål- og 
indholdsbeskrivelser skal revideres. 
Her er link til den nuværende:  
https://skoedstrup-
skole.skoleporten.dk/sp/161195/file/I
npage/cf695f03-3d54-4b6e-bf35-
fc8f0a9c2f14 og her er et link til 
materialet som beskriver 
forventningerne til revidereringen:  
https://www.aarhus.dk/~/media/Dok
umenter/MBU/VI/SFO/Maal-og-
rammer-for-SFO.pdf 
Jeg medbringer et første udkast 
input, som pædagogerne har lavet på 
et fælles pædagogmøde. 

Behandlingen af dette punkt udsættes til næste møde. 

 
Referent: Søren Ladegaard Jensen 
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