
 

SFO-forældrerådsmøde  

Onsdag den 16. december 2020 kl. 19:00-20:30 

Dagsorden 

 

St Virtuelt 

Mødedeltagere: 

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

Benita Hyldgaard (forældrerepræsentant) x 

Lise Nyholm Nørgaard (forældrerepræsentant) a 

Lise Wendel Eriksen (forældrerepræsentant) x 

Marianne Legarth (forældrerepræsentant) x 

Anette Fogh Rasmussen (forældrerepræsentant) x 

Esben Ahrenkiel (medarbejderrepræsentant) x 

Anita Hedegaard Malling (SFO-fritidspædagogisk leder) x 

Referent: Anita Hedegaard Malling 

 

 

Dagsorden: Referat: 

1. Velkomst m/ gennemgang af dagsorden 

(Benita) 
 

2. Valg af referent  Anita 

3. Nyt fra SFOen: (Esben/Anita) 
3.1. Velkomst til Anita. Kort 

præsentationsrunde og snak om SFO-

forældrerådets arbejde. Anita fortæller om sin 

opstart og første indtryk af SFOen. 
3.2. Status for fordybelsesrum – gennemførte 

aktiviteter og erfaringer. Evt. input fra 

forældrerepræsentanterne vedr. nye aktiviteter. 
3.3. Evt. Corona-status? 

3.1. Anita har fået en god opstart og er blevet 

taget godt i mod af børn, forældre, kollegaer og 

ledelse. Anitas første indtryk af SFOen er rigtig 

godt. Masser af pædagogisk aktivitet med gode 

intentioner bag. De nye Corona restriktioner 

lægger selvfølgelig lidt en dæmper på det hele. 

Anita er meget positiv ift det fremtidige 

(sam)arbejde i Rundhøj SFO. 

Forældrerepræsentanterne præsenterede sig og 

fortalte hver især om deres tanker om arbejdet i 

SFO- forældrerådet. 

3.2. Esben; aktiviteterne omkring 

fordybelsesrummet opleves som en succes og 

mange forskellige børn, vælger ind på de 

forskellige aktiviteter der har været bl.a. massage, 

meditation og højtlæsning.  

Fordybelsesrummet har været på aktivitetsplanen 

2-3 gange om ugen. Det har indtil videre ikke haft 

en fast fysiks placering, men det overvejes om det 

fremover skal have en fast plads, så børnene altid 

ved hvor de skal finde et roligt rum, når de har 

behov for det. Forældrerepræsentanterne støttede 

op om dette. Esben informerede om at der altid er 

en medarbejder til stede i rummet. SFO-

medarbejderne vil arbejde videre med dette 

koncept. 

Corona restriktionerne betyder at der er pause på 

eksempelvis massage, og at det i det hele taget er 



 

svært at opretholde fordybelse som en aktivitet 

for sig, da børnene nu skal holdes opdelt 

klassevis. 

3.3.  

Corona-restriktionerne gør, at børnene SFOen skal 

opholde sig så meget som muligt udendørs. Esben 

fortæller at SFO har en plan for udemåneder som 

ligger køreklar, fra sidste år hvor den pga Corona 

ikke blev gennemført, som evt kan benyttes hvis i 

januar/februar. Bæredygtighed, er miljøet og 

naturen i fokus., 

Forslag fra forældrerepræsentanterne; 1. SFOen 

kan gøre noget mere ved udearealerne, sådan at 

de bliver mere indbydende. Måske med lyskæder 

eller andet. Anita vil undersøge mulighederne. 2. 

Mobile borde, pavilloner og kasser med hjul så 

inde aktiviteter bliver nemmere at flytte udendørs. 

3. Dans, musik og danselege udendørs. 4. 

Opdagelse af naturens gang på legepladsen. 5. 

Udsmykning af udearealer – hegn m.v. 

4. Fællesmøde med skolebestyrelsen d. 

24/2 - 2021: Årets mødepunkter/emner og 

fælles indsatsområder (Benita) (Bilag 1) 
4.1. Toiletråd 
4.2. Respekt for hinandens og skolens ting 

(status for servicetjek af ordensregler?) 
4.3. Fri for Mobberi: Respekt for hinanden og 

personalet 
4.4. Legepladsen – området ved udgang til 

Holmevej med lavt hegn 

4. Udvalgte SFO-forældre rådsmedlemmer skal 

deltage i en DEL af skolebestyrelses møde, og kun 

fremlægge relevante punkter som er fælles for 

både skole og SFO. Vi snakkede om punkter, som 

kunne tages med på et fællesmøde med 

skolebestyrelsen.  

4.1. Opfølgning på toiletråd: Der er blevet 

udpeget medlemmer til et toiletråd, som fælles 

skal drøfte strategier ift at få børnene med, når 

det handler om at holde toiletterne rene. Anita er 

med i rådet og har oplevet lignende 

problematikker på andre skoler, hvor der er blevet 

iværksat tiltag med succes. Dette skal være et 

fælles samarbejde mellem skole og SFO. SFO- 

forældrerepræsentanterne opfordrede til at spørge 

i skolens forældregruppe hvis der mangler folk til 

toilet-rådet. Måske er der nogle forældre der 

gerne vil bidrage med hjælp. 

4.2. SFO-forældrerådet vil gerne opfordre til en 

god fælles kultur omkring orden og hvordan vi 

behandler tingene ordentligt. Vi vil drøfte med 

skolebestyrelsen om der arbejdes med dette og 

dette skal italesættes og der skal etableres et 

fælles sprog som både genkendes i skole og SFO. 

Forældrerådet synes der bør arbejdes mere med 

at holde orden på gangene, da børnenes ting og 

tøj ofte ligger smidt på gulvet. Forslag om en 

’duks’ eller ’oprydningspatrulje’, hvor børnene 

hvor børnene på skift får ansvar for at holde 

gangarealet ryddeligt. Børnene kan på denne 

måde evt få mere tid til frikvarter, da det bliver 

nemmere at finde sine egne ting. Anita nævner, at 

det bør have fokus fra SFO/skolestart og følges op 

på jævnligt. 

4.3. Fri for mobberi bliver brugt gennemgående af 

pædagogerne i skoletiden. Det er endnu ikke et 



 

fastpunkt i SFO, men Anita nævner at det skal der 

arbejdes på, for at skabe sammenhæng mellem 

skole og fritid for børnene.  

4.4. Hegnet ud mod Holmevej fra legepladsen er 

uhensigtsmæssigt lavt. ved indgangen i hjørnet. 

Anita fortæller at der er planlagt forandringer på 

fortovet som SFOen håber, vil være medvirkende 

til at udbedre dette. Vi kender endnu ikke 

tidshorisonten. 

5. Forslag til SFOen – temaer i løbet af året 

(Benita) (Bilag 2) 
5.1. Produktion af noget over længere tid 

(ligesom ved udemåneden) 
5.2. Input til mulige temaer og unisex krea-

aktiviteter 

5. SFO-Forældrerådet foreslår at der kan blive 

arbejdet med temaer i SFO-tiden over en periode 

– i stil med udemåneden, men mindre 

omfangsrige aktiviteter, så der bliver plads til at 

udvikle flere produkter og ting. Rådet opfordrer til 

flere uni-sex aktiviteter i SFO f.eks. 

byggeværksteder, eller skrotværksted. 

5.1. Alle synes det er en god ide med arbejdet 

med aktiviteter over længere tid, for mulighed for 

fordybelse og flow, samt vedholdenhed. 

5.2. Der kom rigtig mange gode forslag til 

aktiviteter fra forældrerådet til aktiviteter. Eks. 

Skraldeprojekt, insekthoteller, selvhærdende ler til 

aftryk i ler i blade, udsmykning af legepladsen 

m.m. 

Vi var også lidt på forkant ift næste møde og tog 

hul på snakken om at udnytte de gode muligheder 

på skolen for musisk udfoldelse af flere forskellige 

arter. Anita vil undersøge mulighederne for at 

søge midler til dette. 

6. Evt. 

Næste møde: Dans, musik og/eller kor som 

tilbud eller aktivitet i SFOen – overvej 

muligheder 

6. Næste møde d. 10/2 – 2021. 

Evt.: 

Forældrerepræsentanterne foreslår, at SFOen kan 

arbejde med en form for rul for 0 klasserne, så 

alle nye børn præsenteres for de forskellige former 

for aktiviteter i SFOen i løbet af den første tid. 

Nogle børn kan hav en tendens til at vælge de 

samme aktiviteter og kunne måske fange 

interesse for noget nyt, hvis de får prøvet det af. 

Anita fortæller at klassepædagogrene tager fat i 

børnene hvor de præsenterer aktiviteterne for 

dem. Esben opfordrer til at forældrene taler med 

deres børn om den udsendte aktivitetsplan, så 

børnene er forberedte på hvad der skal ske i 

SFOen. SFO- forældrerådet vil opfordre til at en ny 

form for ’rul’ tages med i planlægningen af SFO-

opstarten i 2021. 

 

Næste møde d. 10/2-2021 

Punkter: 1.Legepladsen, hvilke muligheder har vi 

og hvordan udnytter vi den bedre? 

2. Musisk udfoldelse. 

 


