
SFO-forældrerådsmøde 

Torsdag den 11. juni 2020 kl. 19:00-20:30

Dagsorden + Referat

Sted: Mødelokale Personalerum, 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: Esben

Dagsorden: Referat:

1. Velkomst m/ gennemgang 
af dagsorden

2. Valg af referent Esben blev valgt

3. Kort opfølgning på diverse
3.1. Skolebestyrelsesmøde, 
herunder diskussion af 
samarbejdsaftale (Benita)
3.2. Fejning af legepladsen 
(Thorbjørn)
3.3. AULA: Information til 
forældre (kommentarer eller 
forslag til ændringer?), inkl. de 
nye opslag med billeder
3.4. Aktiviteter i ”SFO i corona-
tid”, herunder stilleaktiviteter og 
status for udemåned (Esben)
3.5. Info om SFO-personalets 
brug af tiden under corona 
(efterspurgt af Pernille ved sidste
møde) – status?
3.6. Ny forældrerepræsentant: 
Info om ”informationskampagne”
sammen med skolebestyrelsen 
frem mod valg i det nye skoleår 
(jf. referat fra 
skolebestyrelsesmøde i maj) 
(Benita)

3.1. SFO-forældrerådet vil invitere til dialog, drøftelse og 
forventningsafstemning af samarbejdsaftalen mellem 
skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet efter sommerferien når 
den nye skolebestyrelse er blevet samlet
3.2. Thorbjørn informerede om, at der er en rundering hver 
morgen af pedeller. Hvis der ligger ekstra mængde glas eller 
andet, så bliver der bestilt ekstra rengøring og fejning af 
legepladsen.
3.3. Opslag i AULA med aktivitetsplan over aktiviteter i SFO giver
et godt overblik for forældre og børn. Feedback på billeder (som 
lægges i galleri på AULA hver uge) har været positiv, og giver et 
indblik i børnenes hverdag for forældre. Esben informerede om, 
at billeder vil fortsat blive lagt op ugentligt.
3.4. Der er sendt opslag ud på AULA vedr. udemåned og 
stilleaktivitet. Her er en beskrivelse af de aktiviteter der tilbydes.
Udemåneden varer fra uge 24 til uge 26. I udemåneden vil der 
være introduktion af stille-/fordybelsesrum, der giver mulighed 
for at børnene kan finde ro og fordybe sig i rolige rammer. 
3.5. Esben informerede om, at den tid, hvor SFO-personalet har 
arbejdet hjemmefra er tiden blevet brugt på personalemøder, 
pædagogisk sparring vidensdeling mht. aktiviteter m.m., 
forberedelse af årgangsdage, udemåned og opstart efter 
sommerferien for både de kommende 0. klasser og de børn, der i
forvejen går i SFO.
3.6. Fælles ”informationskampagne” blev ikke til noget, da 
skolebestyrelsen skulle afholde valg inden sommerferien. SFO-
forældrerådet vil gøre en indsats for at informere om vores 
arbejde efter sommerferien og forhåbentlig tiltrække en eller 
flere interesserede forældre. Vi mangler stadig en 
forældrerepræsentant for at være de fem som er ønskværdigt.



4. Evaluering af 0. klasse 
opstart
4.1. Gennemgang af resultat fra 
spørgeskemaundersøgelse (bilag 
1) (Lise/Pernille/Benita)
4.2. Kort opsummering af intern 
evaluering i personalegruppen 
(Thorbjørn/Esben)
4.3. Diskussion af forslag til en 
forbedret SFO-opstart (bilag 2) 
(Lise/Pernille/Benita)

4.1. Der er 21 forældre, som har besvaret spørgeskemaet. 
Besvarelserne viser et billede af en generel tilfredshed hos 
forældrene i forhold til SFO-opstarten. Der er enkelte, som er 
mindre/ikke tilfredse. Der er kommet en række konstruktive 
kommentarer og disse vil indgå i planlægningen af opstarten for 
0. klasse 2020 sammen med en række forslag, som SFO-
forældrerådet har drøftet i årets løb. Vi vil evaluere SFO-
opstarten 2020 i september måned. 
4.2 Planlægningen af SFO-opstart for 0.klasserne har været i 
gang længe og der er tidligere lavet en intern evaluering. 
Erfaringerne herfra har indgået i planlægningen. Der vil igen 
efter SFO-opstarten blive foretaget en intern evaluering af hvad, 
der fungerede og hvad, der kan gøres bedre til kommende 
opstart, da det er vigtigt, at børnene får en god og tryg opstart i 
SFOen.
4.3. Vi gennemgik den samlede liste med forslag til forbedringer 
af SFO-opstarten. Listen er givet videre til SFO-personalet.

5. Evaluering af arbejdet i 
SFO-forældrerådet (bilag 3)

5. Udskydes til næste møde, pga. tidsnød. Vi besluttede dog at 
flytte mødet til sen eftermiddag. Næste møde er d. 24. august kl 
16:00-17:30.

6. Tydeliggørelse af 
nye/midlertidige 
medarbejdere ”Ny i job”-skilt? 
(bilag 4) (Benita)

6. Forslaget om navneskilte på nye medarbejdere blev nedstemt.
Nye medarbejdere kommer hurtigst muligt på oversigten over 
SFO-medarbejdere (hænger på opslagstavlen i SFO-køkkenet) 
og kan derfor ses her. Hvis muligt skriver nye medarbejdere en 
smule info om dem selv – denne kan også ses på opslagstavlen i 
SFO-køkkenet. 

7. Evt. 7. Intet


