
SFO-forældrerådsmøde 

Mandag den 24. august 2020 kl. 16:00-17:30

Dagsorden + Referat
Sted Virtuelt

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) a

Esben Ahrenkiel (medarbejderrepræsentant) x

Thorbjørn Dahl (SFO-leder) x

Referent: Benita

Dagsorden: Referat:

1. Velkomst m/ gennemgang 
af dagsorden

2. Valg af referent Benita blev valgt

3. Nyt fra SFOen:
3.1. SFO-opstart – hvordan er 
det gået?

Esben fortalte kort om SFO-opstarten og de tiltag de havde 
tilføjet i år, herunder bl.a. mere tid til planlægning af opstarts-
ugen, fast procedure for aktiviteter, flag og navneskilte og fælles
afslutning om fredagen. Personalet havde fået positive 
tilbagemeldinger fra forældrene til SFO-startere. Personalet har 
lavet en intern evaluering, som vil blive brugt ved planlægning af
næste års opstart.
Som noget nyt var SFO-starterne på legepladsen + SFO-lokaler 
hver dag hele ugen i tidsrummet 9:00-14:30, mens de ældre 
SFO-børn var i skolegården. Esben ønskede at høre hvordan det 
havde været for de store børn. Lise og Benita fortalte, at deres 
børn havde været glade for aktiviteterne i skolegården (bl.a. 
rulleskøjter).
Der er flere børn i SFOen i år, da den nuværende 4.AB, som er 
startet i klub, er lille og samtidig er der startet to store 0. klasser
+ en ekstra x-klasse. Ifølge personalet går det godt og de har 
fokus på at have et passende antal aktiviteter.

4. Evaluering af SFO-opstart 
2020:
4.1. Gennemgang af 
spørgeskemaet fra evalueringen 
af SFO-opstart 2019 + diskussion
af evt. rettelser/forbedringer 
(bilag 1)
4.2. Valg af tovholder på 
evaluering af årets SFO-opstart?
4.3. Planlægning af 
evalueringsforløb

4.1. SFO-forældrerådet gennemfører en evaluering af SFO-
opstart 2020 med samme spørgeskema som blev benyttet til 
evaluering af SFO-opstart 2019 med et par tilføjelser, som vil 
undersøge om forældrene føler at de har tilstrækkeligt med tid 
og mulighed for at snakke med personalet i løbet af opstarts-
ugen.
4.2. Lise W og Benita står for evaluering af SFO-opstart 2020. 
Lise skriver tekst og Benita opretter spørgeskema.
4.3. Spørgeskemaet bliver sendt ud via AULA d. 7/9 med 
svarfrist d. 20/9.

5. Evaluering af SFO-
forældrerådets arbejde i 
skoleåret 2019/2020

5.1. SFO-forældrerådet har i løbet af det forgange år bidraget til 
en række ting, herunder servicetjek af årgangsdage, evaluering 
af SFO-opstart, øget fokus på kommunikation mellem SFO og 



5.1. Gennemgang af vores bidrag
i løbet af skoleåret (bilag 2)
5.2. Diskussion af hvorvidt SFO-
forældrerådet skal/kan/bør gøre 
mere opmærksom på vores 
eksistens og arbejde

forældre, nye aktiviteter i SFO-tiden og nye garderober til C-
gangen i samarb. med skolebestyrelsen. SFO-forældrerådet 
oplever en god dialog med SFO-personalet og en høj grad af 
velvilje overfor vores forslag, som ofte bliver implementeret 
meget hurtigt.
5.2. Der vil være valg af nye forældrerepræsentanter til SFO-
forældrerådet i slutningen af september/starten af oktober. Vi 
mangler en forældrerepræsentant for at være fuldtallig og 
Pernille er på valg. Interesserede forældre må meget gerne 
skrive til Benita via AULA. De øvrige repræsentanter er på valg 
næste år.
For at øge forældrenes kendskab til og brug af SFO-
forældrerådet vil vi:
- Undersøge om det er muligt at lave et kort opslag om vores 
arbejde på Rundhøjskolens facebookside, skolens hjemmeside og
på AULA, samt plakater på SFOens døre + skolens hegn ud mod 
Rundhøj Torv i uge 39. Lise skriver udkast til tekst.
- Undersøge om det er muligt at præsentere SFO-forældrerådet 
på forældremøder i 0. klasse og evt. nå ud til de resterende 
årgange via klasse/årgangsråd.
- Undersøge muligheden for at få en artikel i Rundologien, som 
udkommer næste gang til december
- Afholde forældre-kaffe i SFOen en eftermiddag i løbet af foråret

6. Samarbejdsaftale med 
skolebestyrelsen:
6.1. Gennemgang og diskussion 
af udkast til samarbejdsaftalen 
(bilag 3)

6.1. Samarbejdsaftalen underskrives og sendes videre.

7. Forslag til punkter til 
næste møde
7.1. Aktivitet med ugens ESAA-
kids tema om tirsdagen, nu hvor 
der er én times ESAA mindre 
hver uge (forslag fra Benita)

7.1. Esben fortalte om, at der allerede er en basket-aktivitet 
hver tirsdag, hvor der er koblet en træner fra Bakken Bears på 
og om SFOens planer for en række aktive fredage ”fed fredag”. 
Begge dele er dog midlertidigt sat på pause pga. corona/Covid-
19. Punktet blev derfor afvist og kommer ikke på dagsordenen.

8. Evt. 8.1. Næste møde, som bliver et konstituerende møde med 
nyvalgte forælder-repræsentanter, afholdes d. 27/10 kl. 16:00-
17:30.
8.2. Thorbjørn informerede om en undersøgelse fra Aarhus 
kommune om forældre-inddragelse i SFOens virke. SFO-
forældrerådet vil blive inddraget i undersøgelsen.


