
SFO-forældrerådsmøde 

Mandag den 4. maj 2020 kl. 19.00-20:30

Referat

Sted: Virtuelt – se invitation fra Thorbjørn

Mødedeltagere:

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

Benita Hyldgaard (forældrerepræsentant) x

Lise Nyholm Nørgaard (forældrerepræsentant) a

Lise Wendel Eriksen (forældrerepræsentant) a

Pernille Ruban (forældrerepræsentant) x

Esben Ahrenkiel (medarbejderrepræsentant) x

Thorbjørn Dahl (SFO-leder) x

Referent:

Dagsorden: Referat:

1. Velkomst 
m/gennemgang af 
dagsorden

2. Valg af referent Benita

3. Kort opfølgning på 
diverse
3.1. Nyt fra 
skolebestyrelsen? Møder 
siden sidst?
3.2. Nyt vedr. forslag om 
fejning af legepladsen? 
(Forslag stillet af Pernille)
3.3. Tak for hurtig 
implementering – til SFO-
personalet

3.1. Et skolebestyrelsesmedlem har efterspurgt evaluering af 0. 
klasses opstart i SFO. Toiletter skal renoveres – også nævnt 
månedsbrev på AULA fra skoleleder Lotte.
3.2. Thorbjørn har nævnt fejning af legepladsens fliseareal for 
lederen af Teknisk Service, som vil tjekke op på hvad der er muligt
3.3. SFO-personalet er hurtige til at implementere de ting vi foreslår i
SFO-forældrerådet. Det er dejligt – tak :-) 

4. Evaluering af 0. klasse 
opstart – status/nyt siden
sidst? (Pernille og Lise 
W.)

4. Spørgeskemaet er klart til at blive sendt ud og vil blive sendt ud 
indenfor de næste par dage. Pernille og Lise har ventet lidt med at 
sende spørgeskemaet ud pga. megen information på AULA ifm. 
corona-krise, men SFO-forældrerådet vurderer, at det vil være godt 
at få sat gang i evalueringsprocessen, så SFO-personalet kan nå at 
tilpasse SFO-opstart i august, som planlægges inden sommerferien. 
Forældrene i 0. klasse får et link til spørgeskemaet tilsendt via AULA 
og får 14 dage til at svare på det. Pernille/Lise sender en påmindelse 
via AULA efter 7 dage.
Forslag fra Esben: Vi bør lave et skriv om SFO-forældrerådets 
arbejde, som kan sendes med det øvrige infomateriale som sendes til
forældrene før SFO-opstart.
Kommentarer fra Thorbjørn/Esben: Der er lavet en intern evaluering 
blandt SFO-personalet ift. SFO-opstart, hvor der er identificeret nogle
såkaldte ”forbedringspunkter”, herunder kommunikationen mellem 
personale og forældre til SFO-startere. SFO-personalet er i gang med
at udarbejde retningslinjer, så der kommer en ensretning ift. 
information til nye forældre (hvad bør personalet svare på typiske 
spørgsmål) og klarhed over hvem, der skal henvises til i tvivlstilfælde



Bonusinfo fra Thorbjørn: ”SFO-opstart” (dage, hvor der er fokus på 
en rolig opstart for de nye 0. klasser) kommer i 2020 til at køre hele 
uge 32, dvs. mandag d. 3/8 til fredag d. 7/8.

5. SFO i corona-tid – 
information og diskussion
(Esben og Thorbjørn) 
5.1. Kort info om SFOen i 
corona-tid. Hvordan forløber 
SFO-tiden: Hvad gøres 
anderledes og hvordan går 
det? 
5.2. På sidste møde 
snakkede vi om information 
vedr. aktiviteter – status og 
kommentarer (f.eks. er der 
tilstrækkelig information til 
forældrene?) Skole og SFO 
er ”lukket land” for 
forældrene og det kan 
måske give et øget for behov
for information om 
hverdagen i SFOen. Behov 
og muligheder diskuteres 
(billeder, fortællinger fra 
hverdagen på AULA eller 
Facebook el.lign.) 

5.1. Thorbjørn har lagt et opslag om SFOen på AULA. Der er generelt
få børn i SFOen, hvilket umuliggør mange almindelige SFO 
aktiviteter, såsom boldspil. SFOen er midlertidigt gået væk fra 
funktionsopdelte aktiviteter og vurderer i stedet fra dag til dag hvad 
der er muligt med de fremmødte børn. Esben supplerede med at 
fortælle, at de har bygget blomsterkasser og møbler af paller og 
genbrugstræ og andre krea-aktiviteter.
5.2. Benita og Pernille efterspurgte beskrivelser og billeder fra 
SFOens hverdag, da vi forældre jo ikke må komme på skolens 
område. Disse kan evt. lægges som opslag på AULA (husk at starte 
overskriften i AULA opslag med ”SFO:”).
Kommentar fra Pernille: Kan SFO-personalet være behjælpelig med 
at huske børnene på solcreme og/eller solhat/kasket. Esben svarede, 
at han vil tage det med videre til personalegruppen.
Der skal også lyde en opfordring til forældre om at huske solcreme 
fra morgenen af + evt. solhat eller kasket i tasken.
Kommentar fra Esben: SFOen ser en forbedring af forældres brug af 
Tabulex, hvilket er glædeligt. SFO-forældrerådet vil gerne opfordre 
alle forældre til at bruge Tabulex (”gå hjem” eller ”hente”-tider, 
legeaftaler m.v.), da det frigiver tid for personalet, som så i stedet 
kan bruges sammen med børnene.

5. Stille-aktiviteter: behov
og muligheder – 
diskussion (Benita og 
Esben)
Aktiviteter med fokus på 
fordybelse kom på 
aktivitetsplanen før corona-
nedlukning. Med færre børn i
SFOen og krav om afstand 
kan stilleaktiviteter være 
relevante også nu. 
Muligheder, behov og evt. 
erfaringer diskuteres (bilag 
1)

5. Esben fortalte om, at noget af SFO-tidne bruges på krea-
aktiviteter og at det kan spilles musik udendørs (SFOen fra en 
boomblaster, som kan tages med udenfor). Vi diskuterede 
muligheder (også nævnt i bilag 1). Benita foreslog, at børnene i SFO-
tiden kunne lave udsmykning af hegnet omkring legepladsen, f.eks. 
lågen ved indgangen ved Netto + hegn ud mod Rundhøjparken ved 
cykelbanen + hegn omkring multi-boldbanerne. Forslag om yoga-
aktiviteter – gode links (f.eks. youtube videoer) til yoga for børn kan 
sendes til Esben. 

6. Udemåneden i SFOen – 
information (Esben)
Esben informerer kort om 
ideen bag udemåneden 
(bilag 2, inkl. emner og 
aktiviteter fra tidligere år), 
samt om status for 
udemåneden i SFOen 

6. Årets udemåned (normalt i maj måned) er udsat på ubestemt 
tid. SFO-peronalet ønsker at vente med at afholde udemåned indtil 
der er flere børn i SFOen. Der kommer information om udemåneden 
1 uge før opstart via AULA og klassepædagogerne informerer 
desuden børnene løbende. Temaet for udemåneden er miljø, med 
fokus på hvordan man benytter naturen på en god måde, bl.a. 
udnyttelse af naturens materialer, genbrug m.m.. Aktiviteterne vil 
være frivillige og børnene skal trykke sig ind på en aktivitet via 
Tabulex. Børnene opfordres til at blande sig på tværs af årgange. 
Pernille spurgte ind til om pilotprojektet vedr. affaldssortering er 
tænkt ind og Esben svarede, at der er en aktivitet omkring 
affaldsindsamling på legepladsen. Thorbjørn foreslog, at hægte nogle
af aktiviteterne op på FNs Verdensmål. Forslag til aktiviteter indenfor 
temaet Miljø – med fokus på beskyttelse af og udnyttelse af naturen 
på en god måde kan sendes til Esben.



7. Punkter til 
skolebestyrelsens 
dagsorden
1) Info fra SFO-
forældrerådet: Status på 
arbejdet med evaluering af 
0.klasses opstart
2) Opfølgning: Toilet-råd – 
noget nyt?
3) Oprydning på gangene: 
Status på arbejdet med at 
hjælpe børnene til at holde 
orden? 
4) ….. andet? 

7. Benita sender forslagene til Tine (formand i skolebestyrelsen) og 
Lotte (skoleleder). Benita deltager i skolebestyrelsesmødet.
Under 2) vil jeg spørge ind til renoveringen af skolens toiletter og 
Pernille foreslog, at ”lokumsaftalen” opdateres/revideres + at 
information om ”lokumsaftalen” sendes til forældre – også forældre 
til nye skolestartere. Under 3) vil jeg spørge, om der er nogle rutiner 
fra ”corona-tiden” som der med fordel kan støttes op om, når skolen 
kommer tilbage til normal tilstand (hvis det altså går godt med at 
holde orden?). Og hvad status er på gennemgangen af 
ordensreglerne, som tidligere er igangsat.
Vi har tilføjet et nyt punkt: 4) Nye store 0. klasser = inddragelse af 
SFOens lokaler?  (Til august starter to store 0. klasser + en ny 0.-
1.x-klasse og det vil være rart at høre, om der bliver behov for at 
inddrage SFOens lokaler? Og hvordan man forestiller sig at få plads 
til de mange nye børn i SFO-tiden?)

8. Evt. Pernille kom med en opfordring til SFO-personalet om at lave et 
opslag på AULA om hvad tiden under corona-krisen er blevet og 
bliver brugt til? Esben har nævnt at noget af tiden er blevet brugt til 
forberedelse, oprydning og andre aktiviteter end i plejer m.v. Det 
lyder spændende og det vil vi meget gerne høre mere om. 
Esben fortalte om en mulig ny forældre-repræsentant i SFO-
forældrerådet, da vi nu kun er fire forældre-repræsentanter. Esben 
videreformidler kontaktinformation.
Næste møde flyttes fra mandag d. 8/6 til torsdag d. 11/6 kl 19:00-
20:30.


