
 

SFO-forældrerådsmøde  
Onsdag den 16. juni 2021 kl. 16:30-18:00 

Dagsorden 
 

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

Benita Hyldgaard (forældrerepræsentant) X 

Marianne Legarth (forældrerepræsentant) a 

Lise Nyholm Nørgaard (forældrerepræsentant) X 

Lise Wendel Eriksen (forældrerepræsentant) a 

Anette Fogh Rasmussen (forældrerepræsentant) X 

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 2. Benita blev valgt som referent. 

3. Nyt fra SFO 
3.1. Opstart af nyt 
personale (fra 1/6-
2021: morgen-åbner og 
SFO-pædagog) 
3.2. STOPM/Salsa forløb 
(26. maj – 16. juni) 
3.3. Udemåned og 
Holme-Rundhøj festuge  
3.4. Legeplads og 
indkøb – status? 
3.5. Idræts-SFO – i 
hverdagen 
3.6. Børneråd – status 

3.1 Der er ansat en ”morgen-åbner”, Annette, som åbner SFOen hver 
morgen – med nybagte boller. Annette skal også løfte nogle praktiske 
opgaver og f.eks. forberede ting til om eftermiddagen. Der er også ansat 
en ny pædagog, Frederik, som er kommet godt fra start. Han har primært 
fået tid i specialklasserne, men dækker også de øvrige børn. Begge 
stillinger kører i 1 år. Forældrerepræsentanterne bemærker, at der ikke 
har været en nyhed om de nyansatte på AULA. Anita lover at rette op på 
det snarest. 
3.2. Det har været godt med STOMP/Salsa forløbet, men SFOen valgte at 
gøre det frivilligt at være med for de ældste børn (3. klasse), da det ikke 
var alle som synes at det var sjovt at være med til. Alle var med første 
gang. SFOen har indkøbt både musik og bog fra musikeren og vil forsøge 
at holde fast i jævnligt at tilbyde nogle musikaktiviteter. 
3.3. Dorthe fortæller om træværkstedet, hvor der er kommet mange nye 
ting til i atriumgården. Børnene har været meget produktive og der er 
lavet fuglebræt, skibe m.v. Der er også et skraldeværksted. Børnene er 
vilde med byggeaktiviteterne og de fortsætter indtil sommerferien. Både 
børn og voksne nyder at være udenfor og at børnene kan bevæge sig 
mere frit efter at restriktionerne er lempet. Det overvejes, at krea-
værkstederne skal køre af og til i løbet af året. Aktiviteterne har vist sig at 
tiltrække både drenge og piger og begge køn har succesoplevelser i 
værkstederne. Derudover ser børnene ”nye” voksne i forbindelse med 
udeaktiviteterne og det giver et godt energiboost til alle. 
3.4. Skoleleder Lotte har præsenteret en plan for udearealerne på 
skolebestyrelsesmøde. Bl.a. en anordning med vendetag på SFO-
legepladsen (kan både skærme for vind og regn alt efter indstilling), 
forbedring af bålplads og –hytte, solsejl til atriumgården, stolper på 



 

græsareal ud for 0.-3. klasserne til hængekøjer, asfaltering af multibaner. 
Lise N. foreslår derudover et udekøkken. Skoleledelsen har gået en tur 
sammen på legepladsen og har bl.a. fået øje på, at cykelstativet står 
upraktisk op ad et stort træ, en fejlplacering af frugtbuske m.v..  
3.5. Læs artikel i Rundologien om idræts SFOen  I hovetræk, så skal 
SFOen tænke bevægelse ind på en anden måde end klassisk idræt, som 
børnene har i skoletiden. F.eks. om man kan bevæge sig/stå op mens 
man laver krea osv. Det er også centralt, at der skal være overvejelser 
omkring hvad man vil have ud af aktiviteten. Anita er i gang med at 
revidere SFOens hjemmeside og forsøger at få personalet med på banen. 
Idræts SFO er desuden på dagsordenen til personalemøderne. Der er 
indkøbt bl.a. cykler og løbehjul, som børnene bruger meget. Lise N. 
fortæller om muligheden for at lave ”bevægelsesspor” på skolens 
gangarealer, da bevægelse også kan foregå indendørs (dette er lavet på 
andre skoler). Lise N. vil lave et oplæg til hvad man kunne overveje af 
nye løsninger i gangarealerne.   
3.6. Børneråd oprettes efter sommerferien. 
Øvrigt nyt fra SFOen:  
- Dorthe fortæller, at der efter sommerferien vil være tre 
årgangspædagoger til to 0.klasser. Der overvejes en flydende dækning af 
de to klasser, således at der ikke er én pædagog fast tilknyttet én klasse. 
Der kommer en udmelding senere om hvordan dette skal fungere. 
- Dorthe informerer om, at kaninen Popcorn er død og der er afholdt 
begravelse som nogle af børnene deltog i. 

4. SFO-opstart 
4.1. Tilbageblik på 
evaluering af opstart 
2019 (bilag 1) og 2020 
(bilag 2) – og tidligere 
input fra SFO-
forældreråd (bilag 3) 
4.2. SFO-opstart 2021 
(fokus på orden og 
toiletvaner – andre 
forslag, input?) 

4.1. Nogle af de planlagte aktiviteter ved SFO-opstarten i 2020 blev ikke 
gennemført pga. corona – og det der blev gennemført gav høj tilfredshed 
blandt 0. klasses forældre og børn. SFO-opstarten 2021 vil derfor være en 
gentagelse af 2020 + de aktiviteter som var planlagt, men ikke 
gennemført i 2020. Der vil blandt andet igen i år være kontaktpersoner 
for 0. klasserne og 1.-3. klasse vil tilbringe noget af SFO-dagen i den 
store skolegård i uge 31, så 0. klasserne får ro på SFO-legepladsen. Dette 
var sidste år til glæde for både SFO-starterne og de ældre SFO-børn. 
4.2. Forældrerepræsentanterne fremhævede vigtigheden af, at der inden 
de første børn ankommer er lavet navneskilte på garderober og pyntet 
med flag, så børnene føler sig velkomne. Også fokus på gode toiletvaner. 
Dorthe nævnte, at der overvejes en model med ”toilet-buddies” – så 
børnene kan følges med en makker på toilettet, hvis det føles utrygt at 
skulle låse døren og være alene på toilettet. 

5. Valg til SFO-
forældreråd 
(September) – 
indsatser? 

5.1. SFO-forældrerådet vil sørge for at informere om hvad man kan få 
indflydelse på i SFO-forældrerådet via AULA og Facebook. Plus historier 
fra forældrerepræsentanterne om hvad vi har fået ud af at være med. Evt. 
inddrage Lise W. (arbejder med kommunikation) og få input til en 
kommunikationsstrategi. 
5.2. Forældrekaffe i SFOen slut august / start september, hvor SFO-
forældrerådet deltager – som optakt til valg til SFO-forældrerådet. 
5.3. Evt. info til de første forældremøder i 0. klasserne  

6. Evt. 6. Intet 

7. Næste møde – 
august  

7. Næste møde: 30. august: 16:30-18:00. Punkter til dagsordenen 1) 
Evaluering af SFO-opstart; 2) Planlægning af forældrekaffe-arrangement 
inden valg; 3) Planlægning af valg til SFO-forældreråd (Tre nye 
medlemmer skal vælges inden 1. oktober). 

 


