
 

 
 

Referat af SFO-forældrerådsmøde 

 

Dato: Mandag den 16. august 2016 

Sted: Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte:  

Peter Stig Andersen, Tina Bødker Madsen, Dorthe Daugaard Sørensen, Ilse 

van Ransbeeck  

 

Ledelsen: 

Lise Meyer, Per Lübbert Pedersen 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Johnny Majgaard  

Afbud fra: Brian Hølledig 

Referent: Lise Meyer 

 

Dagsorden: 

1. Valg til SFO forældreråd 

2. Kommunikation fra SFO til forældre 

3. Tilbud for 4. klasserne 

4. Nyt fra SFO 

 

1. Valg til SFO forældreråd 

Status er at Peter, Tina og Ilse er på valg i 2017, Brian ønsker at fratræde. Ilse er på valg i 2016, og 

Dorthe er på valg som suppleant i 2016. Begge genopstiller. 

Dato for forælderådsvalg sættes til d. 27. september fra kl 16.00-16.50, derefter afholdes om muligt 

konstituerende møde i forlængelse – børn er velkomne. 

Vi afprøver en model, hvor det er det nuværende SFO-forældreråd, der inviterer til valg. 

Peter laver en flyer, Tina laver et udkast til en invitation, som uddeles/udsendes. 

 

2. Kommunikation fra SFO til forældre 

Fremover laver SFO både kvartals- og ugeplaner. Ugeplanerne anvendes til kommunikation om ind-

hold og uddybning af udvalgte aktiviteter. Desuden samles der månedligt op på info til forældre. 

 

3. Tilbud for 4. klasserne 

Det forventes, at det nye tiltag, SFO-band, vil tiltrække og fastholde interessen for 4. klasserne. 

Aftenåbning er planlagt til 13 aftenåbninger, som ligger direkte i forlængelse af åbningstiden i SFO, 

hvilket giver mulighed for at starte forberedelserne med børnene om eftermiddagen, og at de børn 

der ønsker at deltage ikke behøver at tage hjem.  

Der bliver lagt en aktivitetsplan ud for aftenåbningerne i løbet af september. Der bliver ikke 

tilmelding; alle SFO-tilmeldte elever i 4. klasser kan bare komme. 

 

4. Nyt fra SFO 

 Der udbydes nu SFO kor for 1. og 2. årgang og SFO band for 3. og 4. årgang 

 Der er ansat to nye pædagoger i SFO: Hans Koed Jensen og Jeppe Christensen 

 RULL – der har igen været store forsinkelser. Hverken legeplads eller SFO lokaler var færdige til 

efter sommerferien som lovet. 

 Legepladsen forventes klar i løbet af efteråret, inden endelig dato er udmeldt. 

 SFO-lokalerne til 3.-4. klasse er klar til at blive taget i brug, men vi afventer at flytte SFO-

tilbuddet derop til de nyindkøbte møbler kommer. 


