
 

SFO-forældrerådsmøde  
Onsdag den 14. april 2021 kl. 17:00-18:30 

Dagsorden 
 

Sted: Virtuelt - Teams 
Mødedeltagere 
 
x = til stede 
a = afbud 
f = fraværende uden afbud 

Benita Hyldgaard (forældrerepræsentant) X 

Marianne Legarth (forældrerepræsentant) X 

Lise Nyholm Nørgaard (forældrerepræsentant) a 

Lise Wendel Eriksen (forældrerepræsentant) X 

Anette Fogh Rasmussen (forældrerepræsentant) f 

Dorthe Theibel (medarbejderrepræsentant) X 

Anita Hedegaard Malling (SFO-fritidspædagogisk leder) X 

Referent: Benita 
 
 

Dagsorden: Referat: 

1. Velkomst m/ 
gennemgang af 
dagsorden 

 

2. Valg af referent Benita 

3. ÅFO – introduktion 
til deres arbejde 

Mette Larsen fra ÅFO fortæller om deres arbejdet i foreningen, som 
jævnligt besøger dagsinstitutioner og SFO i Aarhus kommune. ÅFO er en 
samarbejdende interesseorganisation som repræsenterer forældrenes 
synspunkter – læs mere her: http://www.aafo.dk/omaafo.php . Stor 
tilslutning i Aarhus kommunie – kun 2 SFO/klubber i Aarhus er ikke 
medlem. ÅFO sidder med i SFO-arbejdsgruppen i Aarhus kommune 
sammen med SFO-ledere, skoleledere, fagforeninger m.fl. – og har bl.a. 
været involveret i arbejdet med den nye fritidspædagogiske vision. ÅFO 
holder sig opdateret på forældrenes synspunkter bl.a. ved at læse 
referater fra SFO-forældreråd + skolebestyrelser, samt høringssvar og 
ved at besøge institutionernes råd og bestyrelser med 
forældrerepræsentanter. ÅFO arbejder bl.a. for at forbedre SFO-
forældrerådenes vilkår og indflydelse, herunder samarbejdet mellem 
skolebestyrelse og SFO-forældreråd.  
Mht. samarbejde med skolebestyrelsen nævnte Mette følgende punkter:  
- Beskrivelse af mål og rammer for SFOen: Der bør/skal vælges mellem 
en række forud definerede temaer som der skal arbejdes med i hhv. 
skole og SFO. Der er sendt en ny beskrivelse for mål og rammer til 
godkendelse i Aarhus kommune, som forventes at komme ud til 
skolerne i starten af næste skoleår 
- Samarbejdsaftale 
- Fastlæggelse af hvilke områder skolebestyrelse og SFO-forældreråd 
skal arbejde sammen om mindst én gang om året (f.eks. fælles 
sprogindsats) 
- Inddragelse af børnene i beslutninger i hverdagen i både skole- og 
SFO-tid, f.eks. brugen af børneråd 

http://www.aafo.dk/omaafo.php


 

- Fastlæggelse af principper, som går på tværs af SFO og 
skolebestyrelse 
- Samarbejde om ”rekruttering” af børn til SFO, hvis der er faldende 
brug af SFOen (ikke relevant for Rundhøjskolen ) 

4. Nyt fra SFO 
4.1. Velkommen til 
Dorthe – ny 
medarbejderrepræsentant 
4.2. Corona-status i SFO 
(Anita/Dorthe) 
4.3. Status på ansøgning 
til musikfond (Anita) 

4.1. Dorthe, som har overtaget rollen som medarbejderrepræsentant 
efter Esben, blev budt velkommen til SFO-forældrerådet. Dorthe har 
tidligere været i SFO-forældrerådet og kender derfor til arbejdet. Dorthe 
er lige nu årgangspædagog for 3. klasserne og vil efter sommerferien 
blive årgangspædagog for de nye 0. klasser og hun har derfor et godt 
indblik i både SFO og skole. 
4.2. Anita fortæller, at der hovedsageligt køres med klasseopdelte 
aktiviteter både ude og inde og at der generelt er god trivsel til trods for 
corona-situationen og restriktioner. Der er meget fokus på trivsel i SFO-
tiden og SFO-personalet har fået lov til i nogle tilfælde at blande børn fra 
forskellige klasser, hvis det vurderes at øge trivsel i børnegruppen. 
Dette bliver registret ift. smitteopsporing.  
Nye indkøb: Der er indkøbt nye cykler og løbehjul (inkl. hjelme), som 
bliver brugt flittigt og dermed er med til at trække børnene udenfor, 
selvom det er køligt i vejret. Der indkøbes også rulleskøjter. Derudover 
er der købt en ny opvaskemaskine til køkkenet – det var tiltrængt.  
Øvrig nyt fra SFO: Der skal ansættes en medarbejder til morgen-SFO og 
en pædagog til specielle indsatsområder – begge i tidsbegrænsede 
stillinger. Stillingerne bliver slået op hurtigst muligt 
4.3. Anita har fået bevilliget penge til ”En hel kunster til halv pris” 
(https://boernekulturaarhus.dk/stoette/#3), hvor kunstneren Anders Bo 
vil køre et STOMP og Salsa forløb ”Skraldejam for børn” i SFOen i 
perioden 26. maj – 16. juni. 
https://www.facebook.com/skraldejam/posts/1091775987619405/  ; 
https://stompogsalsa.dk/stomp-til-skoler/stomp-til-institutioner/) 
Marianne foreslår, at der arbejdes videre med at tilbyde musikaktiviteter 
i SFO-tiden, ved f.eks. at booke en musiklærer til en ugentlig 
eftermiddag med korsang 

5. Legeplads 
5.1. Skitseplan for 
legeplads allerede lavet? 
(Anita) 
5.2. – info om 
arkitektfirma: Bureau 
Detour (Lise N.) 
5.3. Status - Inddragelse 
af børnegruppen via 
børneråd (Anita) 

5.1. Anita fortæller, at der ikke foreligger en skitseplan for SFOens 
udeområde. Det er besluttet at:  
- bålhytten skal renoveres og området omkring skal rottesikres.  
- græsareal foran 1. og 2. klasserne skal asfalteres/erstattes af fliser 
- multibanerne (nuværende grusbaner) skal asfalteres, så de kan 
benyttes til løbehjul og rulleskøjter m.v.  
5.2. Lise N. har kontaktet arkitektfirmaet Bereau Detours, som har 
erfaring med at lave kreative legepladser. Bereau Detours kan for 
40.000 kr lave et skitse- og visionsoplæg for legepladsen, inkl. et besøg 
med gennemgang af ønsker for området. SFO-forældrerådet synes det 
lyder spændende med tegninger og materiale, men fremhæver, at det er 
vigtigt at inddrage dem, der bruger legepladsen til daglig – både børn og 
personale. Anita tager det med videre til ledelsen. Anita foreslår, at 
bruge ressourcerne på de områder, der trænger til en opfriskning frem 
for at få lavet en ny helhedsplan. SFO-forældrerådet bakker op om 
dette. 
Forslag: 
- Atrium gården kan bruges til andre aktiviteter, hvis den bliver 
overdækket. Dorthe foreslår opsætning af overdækning (f.eks. carport 
som kan købes som samlesæt, hvor der kan sættes sider på, når det er 
relevant). 
- I græsområdet mellem B- og C- gangen (tæt ved bålhytten) kan der 
opsættes pæle til solsejl og hængekøjer 

https://boernekulturaarhus.dk/stoette/#3
https://www.facebook.com/skraldejam/posts/1091775987619405/
https://stompogsalsa.dk/stomp-til-skoler/stomp-til-institutioner/


 

- Der kan desværre ikke laves områder med permanent overdækning og 
læ (dvs. tag + sider), da det vil blive benyttet i aftentimer og weekend 
af personer som efterlader forskellige former for skrald m.m. på 
legepladsens område 
Derudover – forslag fra sidste møde: 
- Små trampoliner 
- Dubletter af allerede eksisterende ting (f.eks. et lille klatrestativ) – 
Svævebane 
- Noget, som giver mulighed for at bygge noget nyt, f.eks. en form for 
forhindringsbane 
5.3. Der er endnu ikke gjort tiltag i form af inddragelse af børnene i 
beslutninger (f.eks. som børneråd), da SFOens personale har brugt en 
del tid og kræfter på at blive re-certificeret som idræts-SFO (der er kun 
to idræts-SFO i Aarhus kommune). Anita fortæller: ”Fænomologi – som 
er filosofien omkring det at være i verden med kroppen og at erkende 
herudfra. At vi betragter mennesket som et hele, og altså ikke bare 
bevidsthed eller krop. Pædagogerne øver sig i at planlægge didaktisk 
udfra denne pædagogiske tilgang, og dette vil også med tiden blive 
mere synligt i SFOen” 
 

6. Udemåned – maj 
6.1. Behov for input til 
sidste års planer? 

6.1. Udemåned: Maj er traditionen tro udemåned i SFOen (dvs. en 
måned med en række planlagte udendørs aktiviteter, hvor børnene 
bliver udfordret på nye måder end i dagligdagen gennem andre 
aktiviteter og i andre børnegrupper). Sidste år blev udemåneden aflyst 
pga. corona. SFOen planlægger at køre udemåneden med corona-
tilpasninger i maj. Temaet er bæredygtighed. 
Holme-Rundhøj Festuge afholdes i corona-venlig version i uge 21 – 
SFOen skal samarbejde med en børnehave. I får mere info om dette 
senere. 

7. Dato for næste 
møde (juni – 
planlægning af SFO-
opstart) 

Næste møde: 16. juni kl. 16:30-18:00. 
Punkter på dagsordenen: SFO-opstart; Status på musikforløb; Status på 
legeplads/udeareal 

8. Evt. Intet 

  
 
 


