
SFO-forældrerådsmøde: Dagsorden og referat

Mandag den 27. januar 2020 kl. 19.00-20:30 (afholdt d. 24. 

februar pga. sygdom og afbud)

Sted: Mødelokale F, Rundhøjskolen

Mødedeltagere:

x = til stede
a = afbud
f = fraværende uden afbud

Benita Hyldgaard (forældrerepræsentant) x

Lise Nyholm Nørgaard (forældrerepræsentant) x

Lise Wendel Eriksen (forældrerepræsentant) x

Pernille Ruban (forældrerepræsentant) x

Esben Ahrenkiel (medarbejderrepræsentant) x

Thorbjørn Dahl (SFO-leder) x

Referent: Lise Wendel Eriksen 

Dagsorden: Referat:

1. Velkomst

2. Valg af referent Lise W. er valgt

3. Kort opfølgning på diverse -
info
3.1. Samarbejdsaftale med 
skolebestyrelsen - status (Benita)
3.2. Årgangsdage – kort 
opsummering vedr. servicetjek 
(Thorbjørn)
3.3. Fotos af SFO medarbejdere: 
Status – fotos er nu hængt op for 
medarbejdere, men hvad med 
midlertidigt ansatte/praktikanter? 
(Thorbjørn)
3.4. Tildeling af midler fra 
kommunens side 
(https://www.youtube.com/watch
?
v=vSRDqj2ieic&feature=youtu.be
) – spørgsmål eller kommentarer?
3.5. Ansættelse af ny SFO 
pædagog – status (Thorbjørn)
3.6. Evaluering af 0. klasses 
opstart i SFO – status (Lise 
W./Pernille)

3.1. Samarbejdsaftale er lavet og ligger og venter hos 
skolebestyrelsen. Benita følger op.
3.2. Møde for SFO-medarbejdere ang. servicetjek af 
årgangsdage – konklusion: nuværende form på årgangsdage 
fortsætter. Oprettelse af en fælles vidensbank: Dokument hvor 
alle årgangspædagoger skriver ideer til aktiviteter på 
årgangsdage til inspiration for alle. Årgangsdage begynder kl 14 
og slutter kl 15.30, og pædagogerne er tilstede i det tidsrum af 
hensyn til aktiviteterne. SFO-forældrerådet opfordrer til, at der 
kommer en udmelding/opslag fra SFO’en, som opfordrer 
forældre og børn til at prioritere at være der i hele tidsrummet, 
så alle får glæde af hele aktiviteten og forstyrrelser undgås. Det 
er dog tilladt at hente/gå hjem inden 15:30, hvis man har behov
for det.
3.3. Billeder af SFO-personale og SFO-forældreråd er nu sat op 
på opslagstavlen i SFO-køkkenet. Dette gælder dog ikke vikarer 
i kortere perioder. Ønske om at morgenåbnere også kommer på 
opslagstavlen (er sket).
3.4. Ingen kommentarer
3.5. Line er nyansat pædagog. Søs er tilknyttet SFOen indtil 
Johnny kommer tilbage på fuld tid.
3.6. Spørgeskema er lavet og sendes ud snarest muligt til alle 
forældre i 0. klasse.

4. Skolebestyrelsesmøder 
siden sidst - info (Thorbjørn)
4.1 Toiletudvalg (status)
4.2 Rod på gangene (info om 
gåtur på gangen med Skoleleder, 
Lotte)
4.3 Respekt for hinanden og 
skolens ting (afklaring – tiltag i 
skole eller SFO)

Der har været afholdt to skolebestyrelsesmøder siden sidste 
SFO-forældrerådsmøde.
4.1 Thorbjørn oplyste, at der er nedsat et udvalg blandt 
personalet, som skal kigge på muligheder og evt. nye tiltag i 
forhold til toiletforholdene for indskolingen.
4.2. Thorbjørn oplyste, at der blev bestilt nye garderober til 1. 
og 2. klasserne på C-gangen efter han og Lotte havde taget et 
kig på forholdene for opbevaring af børnenes ting på gangen. 
Der er nu sat nye garderober op og SFO-forældrerådet opfordrer
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4.4 Affald på skolens areal 
(afklaring – opgave for skole eller
SFO)

pædagoger, lærer og forældre til at hjælpe med at minde 
eleverne om at holde orden og passe på det nye inventar.
Forslag: Børnene slæber meget sand med ind i gangarealerne 
fra legepladsen og SFO-forældrerådet spurgte om det ville være 
muligt at få en fejemaskine til at feje legepladsens stier – en 
gang i mellem. Thorbjørn går videre med forslaget.
4.3. Thorbjørn oplyste, at skolebestyrelsen arbejder pt med et 
servicetjek af skolens ordensregler, som bl.a. omfatter at holde 
orden og passe på hinanden og hinandens ting. Gælder også for 
SFO’en.
4.4. Thorbjørn oplyste, at affald er et løbende 
opmærksomhedspunkt og informere om ny affaldssortering, 
hvor Rundhøjskolen er pilot-skole. Der kommer mere info om 
det senere. Forslag fra SFO-forældrerådet: Kunne det være en 
emneuge eller en årgangsdag? Der er ikke lavet særlige tiltag 
endnu.

5. Legetøj i SFOen - info 
(Esben/Thorbjørn)
Regler/retningslinjer for legetøj - 
skriftlig udmelding fra SFO. 
Kommentarer/respons? (bilag 1)

Skolens ordensregler indeholder også et punkt om legetøj, 
herunder, at SFOen anbefaler, at børnene ikke har legetøj med. 
SFOen har tidligere meldt ud omkring legetøj i SFO-tiden. SFO-
forældrerådet havde en enkelt tilføjelse til ordlyden i teksten, 
hvor ”barnet” ændres til ”barnets og børenenes…”.

6. SFO aktiviteter, herunder 
info om pædagogisk tilgang - 
diskussion (Pernille)
Forslag: Skriftlig oversigt over 
SFOens aktiviteter, evt. med 
årshjul. Introduktionsbrev til nye 
SFO forældre (bilag 2)

Aktivitetsplan (ugeplan) for kvartalet bliver sendt ud via AULA, 
som et opslag under ”overblik” og hænger også på 
opslagstavlen i SFO-køkkenet.
Diskussion af hvorvidt børnene skal opfordres kraftigt til at lave 
noget andet end de plejer, eller om SFO’en skal være et frirum, 
hvor børnene laver præcis, hvad de vil. Kønsopdelte aktiviteter 
vs. kønsneutrale aktiviteter: Der er en tendens til, at det er 
primært piger, som benytter tilbuddet om krea-aktiviteter i 
Hawaii stuen/krea-rummet. SFO-forældrerådet opfordrede til at 
overveje krea-aktiviteter som kunne ramme bredere (f.eks. 
hamre og banke), så Hawaii stuen i højere grad kunne tiltrække 
både piger og drenge. 
Esben informerede om et nyt tiltag i SFOen, hvor det nu ikke 
længere er lokalerne, der afgør aktiviteten. SFOen ønsker, at 
der kommer fokus på selve aktiviteten og at det er sekundært, 
hvor aktiviteten foregår. Børn og forældre vil derfor i den 
kommende tid opleve, at visse aktiviteter flytter rundt. 
SFO-forældrerådet opfordrer til at slukke for skærmen, når 
børnene hører musik via YouTube/Spotify, hvis ikke 
musikvideoen er nødvendig for aktiviteten.
SFO-forældrerådet opfordrer til, at alle opslag på AULA starter 
med ”SFO” i titlen for at tydeliggøre, at det handler om SFOen 
og for at øge opmærksomheden hos forældrene. 
Forældre opfordres til at orientere sig i aktivitetsplanerne og 
tage fat i pædagogerne, hvis de har spørgmål.

7. Stillerum: behov og 
muligheder (Kirsten og 
Benita) (20 min)
Forslag: Oprettelse af stillerum 
med forskellige rolige aktiviteter i 
løbet af ugen. Muligheder og 
behov diskuteres (bilag 3)

Som noget nyt, er der hver onsdag kl 14-16 en rolig og 
fordybende aktiviteter med Hans og Esben. På grund af sygdom 
har det været aflyst indtil videre. Punktet udskydes til næste 
gang, hvor vi vil snakke om idéer til aktiviteter m.v.

8. Evt. Intet


