
Konstituerende SFO-forældrerådsmøde 

Tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 16:00-17:30

Dagsorden

Sted Personalerum

Mødedeltagere:

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

Benita Hyldgaard (forældrerepræsentant) x

Lise Nyholm Nørgaard (forældrerepræsentant) a

Lise Wendel Eriksen (forældrerepræsentant) x

Anette Fogh Rasmussen (forældrerepræsentant) x

Marianne Legarth (forældrerepræsentant) x

Esben Ahrenkiel (medarbejderrepræsentant) x

Lotte Søndergaard (Konstitueret SFO-leder) a

Referent: Benita

Dagsorden: Referat:

1. Velkomst m/ 
gennemgang af 
dagsorden

Benita bød velkommen til de nyvalgte (pga. fravær af ledelses-
repræsentant – aftalt med Lotte)

2. Valg af referent Benita blev valgt

3. Præsentationsrunde Bordet rundt med navn, børn og årsag til, at vi hver især ønsker at 
være i SFO-forældrerådet.

4. Tavshedspligts-
erklæring

De nyvalgte underskrev tavshedserklæring

5. SFO-forældrerådets 
opgave (Benita)
5.1. Kort gennemgang af 
vejledning for SFO-
forældrerådsarbejde (bilag
1), herunder servicetjek af
tekst på skolens 
hjemmeside (bilag 2)
5.2. Kort opsummering af 
SFO-forældrerådets 
indsats i perioden okt 
2019 - sep 2020 (bilag 3)

5.1. Benita informerede de nyvalgte om de overordnede rammer og 
muligheder for arbejdet i SFO-forældrerådet jf. vejledningen fra Aarhus 
kommune. Teksten om SFO-forældrerådets arbejde på skolens 
hjemmeside blev godkendt – ingen rettelser til den nuværende tekst.
5.2. Kort snak om SFO-forældrerådets arbejde det forgange år og 
status for igangværende punkter. SFO-forældrerådet drøftede om der 
stadig var behov for, at SFOen lægger billeder på AULA, idet det var et 
tiltag der blev indført, da vi forældre ikke måtte komme ind på skolens 
område pga. corona. Esben fortalte, at det ikke tager ret lang tid for 
personalet og flere forældrerepræsentanter gav udtryk for, at de var 
glade for billederne og ønsker, at SFOen fortsætter med at lægge 
billeder på AULA (under ”Galleri”). Tiltaget fortsætter derfor.
I forhold til kommunikation bad SFO-forældrerådet Esben minde 
personalet om at skrive ”SFO” foran opslag i AULA, som har med SFOen
at gøre. Forældrerepræsentanterne var enige om, at det gør en forskel 
for os forældre, når vi skal læse de mange opslag.

6. Konstituering af SFO-
forældrerådet 2020-
2021 (Benita)
6.1. Valg af formand
6.2. Valg af næstformand
6.3. Aftale 

(Benita ledte også dette punkt pga. fravær af ledelses-repræsentant – 
aftalt med Lotte)
6.1. Benita blev genvalgt for formand ved fredsvalg.
6.2. Marianne blev valgt som næstformand ved fredsvalg.
6.3. Fire møder (måske fem): November/December, Februar, (måske 
april), Juni, August. Der var forskellige ønsker til tidspunkt på dagen og



mødehyppighed, samt 
tidspunkt på dagen og 
mødelængde

dag – møderne afholdes derfor skiftevis om eftermiddagen (16:00-
17:30) og aftenen (19:30-21:00) og med rul mellem ugedagene. 
Personalet kan evt. være med virtuelt til aftenmøderne. Mødelængden 
er 1½ time. Benita sender forslag til mødedatoer snarest.

7. Forretningsorden 
(Benita) (10 min)
7.1. Forretningsorden 
gennemgås (bilag 4) og 
underskrives af formanden

7. Forretningsordenen blev godkendt og underskrevet af Benita. 
Forretningsordenen lægges på skolens hjemmeside under SFO-
forældreråd.

8. Forslag til punkter til 
årets møder + dato for 
næste møde (5 min)

Mødetidspunkter – se punkt 6.3. Benita bad alle SFO-
forældrerådsmedlemmer tænke over mulige emner til årets møder og 
sende dem via mail eller AULA. Forældre opfordres ligeledes til at 
komme med forslag og sende dem til Benita.
Der var fra forældrerepræsentanterne ønske om en drøftelse af SFO-
aktiviteter: Unisex krea-aktiviteter; Status for og input til udnyttelse af 
fordybelsesrum; Mulighed for dans, musik og kor som tilbud. Benita har
desuden en liste med punkter vi endnu ikke har nået fra sidste år. 

9. Evaluering af SFO-
opstart (Benita) (bilag 5) 
(10 min)

Årets SFO-opstart er blevet evaluering og det ser rigtig godt ud. Mange 
forældre er meget tilfredse og meget få er mindre tilfredse. Baseret på 
svarene og kommentarerne opfordrer SFO-forældrerådet SFOen til 
fortsat at arbejde med at forbedre: 1) Information inden opstart; 2) 
Flere planlagte aktiviteter i opstarts-ugen: 3) Kommunikation med 
forældrene (de tiltag som var planlagt i år, blev ikke udfoldet 
fuldstændigt pga. corona). SFO-forældrerådet vil gerne rose personalet 
for de mange gode tiltag i opstarts-ugen.

10. Evt. 10.1 SFO-forældrerådet er indbudt til fællesmøde med skolebestyrelsen
d. 19/11/2020. Ingen af SFO-forældrerådets forældrerepræsentanter 
kan den dag og Benita vil derfor undersøge om vi kan deltage på det 
næste møde i stedet for.
10.2. Ifm. ansættelse af en fritidspædagogisk leder havde Lotte bedt 
SFO-forældrerådet komme med ønsker til kompetencer. Benita deltager
i ansættelses-samtalerne og repræsenterer forældre-vinklen.


