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24. januar 2018 

 

 

Referat af sfo-forældrerådsmøde  
 
Tirsdag den 23. januar kl.17.00 -20.00 i personalerummet 
 
Mødeleder: Anna Lindskrog 
Referent: Søren Ladegaard Jensen 
 
Afbud fra: Iben Sjørslev, Martabolette Stecher 

 
 
 

17.00 Dialog om varigheden af SFO-rådets 
møder 

Vi beslutter af lade mødets 
varighed være dynamisk ift. 
mængden og omfanget af 
dagsordenpunkter. Vi reviderer 
aftalen, hvis det ikke fungerer 
hensigtsmæssigt. 

17.10 Resume af mødet med den nye 
rådmand for Børn og Unge, 
Thomas Medom. 

Rådmanden blev vist rundt på 
skolen og der blev talt om 
skolens styrker og ønsker om 
forbedringer. Blandt 
garderobeforhold, toiletter og 
udearealer. Herunder 
muligheden for at skolen kan 
for råderet over 
’banerne’/Lærkebakken. 

17.30 Hvem vil deltage i møde med 
politiker Mette Bjerre 6. februar, 
kl.18.30-20.00? 

Anna og Heine deltager. 

17.35 Resume af trafikmødet den 22. 
januar 

Et godt møde. Gennemført 
med hjælp af konsulent fra 
Center for byens anvendelse. 
Der blev nedsat to 
arbejdsgrupper som vil tage 
initiativer der kan bidrage til en 
en positiv kulturforandring af 
trafikadfærden hos børn og 
voksne i skolens nærområde. 
Helene deltager i en 
arbejdsgruppe og melder 
tilbage til SFO-forældrerådet. 
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17.55 Afklaring af principper for 
personalenormering af hhv. 
pædagoger og medhjælpere i SFO 

Der er ikke retningslinjer for 
personalenormering eller 
personalesammensætning i 
SFO, men pt. er intentionen, at 
der skal være en 
klassepædagog pr. klasse og en 
pædagogmedhjælper i hver 
afdeling. 

18.30 Sandwich og dialog med 
skolebestyrelsen 

Uformel drøftelse af 
samarbejdet. 

18.50 Dialog om mål- og 
indholdsbeskrivelse for sfo og 
sammenhæng med sfo-
forældrerådets mærkesager. 
Afklaring af deadline. 

Vi arbejder videre i det fælles 
dokument frem til det 
kommende møde, hvor vi 
forsøger at få overblik over, 
hvilke principper, vi gerne vil 
have. 
Det har ikke været muligt at få 
svar på, hvorvidt der er en 
deadline for arbejdet.  

19.50 Hvad vil vi gerne søge til? 
Hvem vil vi ansøge? 

Iben og Martabolette deltager i 
den fælles fodsansøgning med 
skolebestyrelsen og Mikkel 
Kruuse-Andersen. 
Vores ideer er pt.: parkour, 
kunststof, skater- og atletikbane, 
naturlegeplads, udekøkken, 
farvede stier og udvikling af et 
sammenhængende 
bevægelsesmiljø som rækker ud i 
lokalområdet og åbner for andre 
brugere. 

 
 
 


