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Referat af sfo-forældrerådsmøde  
 
Tirsdag den 17. april 2018 
 
Til stede:  
Anna Lindskog  
Sofie Jensine Pedersen 
Heine Jesper Nielsen 
Iben Kierkegaard Sjørslev 
Marianne Bach Lauridsen 
Martabolette Stecher 
Helene Schvartzman  
Bettina Thomassen (adm. leder) 
Søren Ladegaard Jensen 
 
Fraværende 
Lars (SFO-repræsentant) 
 
Referent:  
Anna Lindskog  

 
 

1 Økonomi 
 

Elevantal er grundlaget for hvor mange penge man får tildelt det 
kommende skoleår. Fordelt på skole og SFO i december tildeles budgettet 
til det kommende år. Deles for kalenderåret.  
I år 2017/18 er der ikke flere 4. klasser i SFO. Derfor er det væsentligt 
mindre i år end sidste år. Dvs. 6 klasser mindre. For SFO tildeles penge fra 
elevantallet fra d. 5/9 året før; men det justeres pr. måned alt efter, hvor 
mange elever der er. 
SFO’en betaler kun for SFO-tiden, og undervisningen kun for 
undervisningen, dvs. hvis der er en pædagog, der underviser, så er det 
skolepenge hans/hendes løn betales af; men hvis det er 
trivselsunderstøttende aktiviteter som pædagog i undervisningen er det 
SFO-penge.  
Pengene må gerne gå til udeområder, legeplads og garderober.  
Øvrige udgifter er kun kursusmidler. Disse penge bruges ikke helt, hvorfor 
der er plads til udvikling og opkvalificering af medarbejderne her. 
Sidste år 2017 er der kommet et stort overskud på 917.000 kr. 300.000 kr. 
er afsat i 2018 til legeplads og grønne områder. I 2018 er der afsat 15.000 
kr. pr. klasse til materialer. 
0. kl = 4 lektioner til klassepædagog. 
Snak om at midlerne bl.a. bruges til foredrag, som holdes på skolen. Her 
kan man bl.a. låne hinanden fra forskellige skoler.  
Sangkraft Århus kommer og laver kursus om sang, bevægelse og læring for 
pædagoger og lærere.   
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Forslag fra Helene om at UNO-centret i Risskov (Børn & Unge) (udeliv) kan 
give billige kurser/input. 

2 Input fra forældre: Forældreinput: Kaotisk at aflevere om morgenen. Hvorfor står nogle 
pædagoger ved Tabulex og ikke inde i klassen? Der er ingen at sige ’god 
morgen’ til? Savner klare retningslinjer for, hvordan morgenen er 
struktureret, og hvordan adfærdskulturen/moralkodekset er. 
SFO-rådets svar: Lærerne møder ind kl. 7.45. Pædagogerne der har 
morgen-SFO møder ind kl. 6.30 og kl. 7. Det er lærernes opgave, at de skal 
være i klassen kl. 7.45. Det er ikke et børnehaveliv, vi har her. 
Når pædagogerne opholder sig omkring Tabulex, er de synlige. 
Lærerne har forskellige kulturer med, hvordan dagen skal startes. Med 
undervisningsparathed kl. 7.55 eller ej.Hvis de konkrete forældre har et 
problem omkring den pågældende klynge eller klasse, skal de gå direkte til 
klyngens pædagog og klasselæreren. 
 
Helene foreslår, at vi har en ’bekymringsmappe’, hvor vi kan putte 
forskellige temaer ind, og se om det er noget, der skal op på SFO-
forældrerådsmøder.   
Vi aftaler at forældreinput er nu et fast element på vores møder. 
Input 2: Hvor længe skal de sidde med Ipads? Også når det er godt vejr? 
Det er en undre fra nogle forældre. 
Ros til SFO’en for mad, målsuppe, kager, snacks m.m. 
Vintertid: Nogle børn løber rundt uden jakke. Er det ikke en pædagog-
opgave? Det kan være gårdvagtens opgave. 
Undring over at der er flere pædagoger inde i stedet for ude. Hvis flere 
pædagoger går ud, så går børnene sikkert også ud.  
Kan Sibirien inddrages i SFO-tiden? Så man kan få brugt. 

3 Digitale rammer i SFO  Grow Ipads om onsdagen og fredagen (uanset vejret). Nogle tager 
også deres telefoner med ud i frikvarteret, hvor de bruger dem.  
-  Dialog om, hvilke spil, der kan være hensigtsmæssige at anvende. 
- Nogle klassepædagoger har holdninger/regler omkring brug af 
sociale medier. 
- Der efterlyses fælles regler på tværs af klyngerne for brug af 
’skærmtid’ på alle medier. 
- Mange fra SFO-rådet er frustrerede over brugen af skærm – også 
under madpakkespisning. 
-Klassepædagoger har forskellige holdninger til brug af devices. 
Hvad laver mobiler i skoletiden? En debat for skolebestyrelsen. Film 
skal bruges i en faglig sammenhæng, opfordres der til i SFO-rådet. 
Rådet henviser til at det skal være en ledelsesmæssig beslutning. 
-Vi efterlyser en forebyggende indsats/holdning fra ledelsen omkring 
stress, grundet børnenes konstante medieforbrug og 
medieforstyrrelser. Så vi forebygger i stedet for at vi skal ud og lappe 
på stressede børn efterfølgende. Der henvises til bogen ’SLUK’, 
skrevet af en overlæge omkring stress og skærmtid/forstyrrelser. 
-Digital dannelse forudsætter, hvornår man skal bruge digitale 
medier. Skulle vi invitere bestyrelsen ind til en diskussion om emnet. 
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Fx Oplæg fra børn om medieafhængighed. SFO-rådet ønsker at gå 
videre med dette til skolebestyrelsen, så vi kan få lavet rammer på 
området. 

4 Møde med Mette Bjerre  Vi kan bakke op om skolebestyrelsens initiativ om at invitere politikerne 
ved at deltage i møderne og søge indflydelse den vej ifht. at møde de 
behov, vi har.  
Mette Bjerre påpegede, at vi skal holde linjen varm til rådmanden f.eks. 
ifht. banerne. Rådmanden er velvillig overfor det, men har meget andet på 
dagsordenen, så vi skal fastholde dialogen omkring overdragelsen af 
banerne fra Teknik og Miljø (eller MKB sport & Fritid.) 
Mette Bjerre er meget imod restriktive regler overfor skolerne og meget 
for stor lokal råderet.  

5 Skolebestyrelsen 
foreslår, at SFO-
forældrerådet deltager i 
skolebestyrelsesmøde d. 
8. maj (flyttet) 

Fra SFO-forældrerådet deltager Anna, Helene, Sofie, Martabolette. Der er 
her mulighed for at bringe ”rammer for devices og brug af digitale medier” 
op som et fælles punkt på en presserende dagsorden. 

6 Årsmøde på skolen d. 15. 
maj 

Anna, Sofie, Iben, måske Martabolette. Vi kan evt. lave en stand eller holde 
et kort oplæg, hvor vi fortæller om, hvad vi har arbejdet med og fortælle 
om principperne. Vi kan bruge mødet som en platform for at 
involvere/høste input fra forældre ifht. feks. rammer for det Digitale. Vi 
arbejder hen imod at gøre det mere konkret, så man kan gøre noget frem 
for at tale og tænke. 
- Diskussion om hvordan vi kommer i dybden med de enkelte emner. 
Dybden skal afspejles af dagsordenen 

7 Fondsansøgning: 
Martabolette og Iben  

Oversigt over fonde og ansøgningstidspunkt m.m. Iben vil gerne i gang. 
Der søges til Herman D. Sallings fond til køkkenhaver; musiklokale; Jens 
Oles Sømkasse; Glasdøre til klasselokaler (renovering); Udvendig svalegang 
i udskolingen; kolde værksteder og udeværksteder til indlevelse og 
sanselig læring; Etablering af tilbyggede garderobegange; Udekøkken; 
Parkurbane; Pana-baner; Faldunderlag i stedet for sandunderlag: 
Ansøgningen blev desværre ikke imødekommet.  SFO-rådet skal bruge 
vores kompetencer ind i bestyrelsen. Jvf. Ibens kompetence indenfor 
fondsansøgning. Iben tager kontakt til Læssøgades skole omkring deres 
midler til etablering af udeområde/legeplads. 

8 udsættes  

9 Mål- og 
indholdsbeskrivelser: 

Helene har lavet proces /work-shop over ’Hvordan vi vil arbejde’ og Hvad 
vi vil arbejde for’. Se fotos i bunden af dokumentet.  
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Foto af proces 


