
 

SFO-forældrerådsmøde  

Mandag d. 6. september 2021 kl. 16:30-18:00 

Referat 

 

Sted: Personalerummet på Rundhøjskolen :-) 

Mødedeltagere: 

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

Benita Hyldgaard (forældrerepræsentant) a 

Marianne Legarth (forældrerepræsentant) x 

Lise Nyholm Nørgaard (forældrerepræsentant) x 

Lise Wendel Eriksen (forældrerepræsentant) x 

Anette Fogh Rasmussen (forældrerepræsentant) x 

Dorthe Theibel (medarbejderrepræsentant) a 

Anita Hedegaard Malling (SFO-fritidspædagogisk leder) x 

Louise Barner (SFO-leder) x 

Referent: AHM 

 

 

Dagsorden: Referat: 

1. Velkomst m/ gennemgang af 

dagsorden 

Velkommen til Louise! Louise vil deltage i SFO-

forældrerådsmøderne fremover.  

2. Valg af referent 

 
Anita er selvvalgt       

3. Nyt fra SFO (Anita/Dorthe) 
3.1. SFO-opstart 
3.2. Andet? 

SFO- opstarten er oplevet som positiv fra både 

forældre og medarbejdere. Specielt i ugen op til 

skolestart, hvor de fleste af de nye 0-klasser var her. 

Vi arbejder nu i SFO som før Corona, og det giver 

mange flere gode muligheder for at organisere os 

mere hensigtsmæssigt og for, at børnene kan 

relationsdanne på kryds og tværs. 

Der er blevet anskaffet nye solsejl i Atriumgården, og 

der er blevet lavet asfaltfodboldbane samt opsat 

udendørs hængekøjer i græsfløjen over mod 

klubben.  

Annette Zeuthen, som var ansat som fast 

morgenåbner, har sagt op. Der skal ansættes en ny 

morgenhjælper på 15 timer. Der vil sidde en 

repræsentant fra SFO-forældrerådet med ved 

ansættelsessamtalerne, og de, der har lyst, skal 

melde tilbage til Anita hurtigst muligt. Dato for 

samtalerne bliver d. 11/10 fra kl. 10 til kl. 13. Sidste 

ansøgningsfrist er d. 7/10. 

4. Evaluering af SFO-opstart? (Benita) 

(behov spørgeskema eller andet?) 

Alle SFO-forældrerødder kigger spørgeskemaet 

igennem ift. mulige ændringer og melder tilbage 

samtidig med svar på referatet.  

Vi har et ønske om, at spørgeskemaerne skal 

udkomme fast hvert år efter SFO-opstart for de nye 

0.-klasser. Morten sender ud. Marianne bearbejder 



 

svarene. Anita tager kontakt til Benita ang. dette års 

spørgeskemaer.  

 

5. Valg til SFO-forældreråd  

5.1. Planlægning af Forældrekaffe (start 

september) 

5.2. Kommunikationsstrategi (Facebook, Aula 

m.v.) (Lise W.) 

Sidste år blev der lavet reklame på diverse portaler, 

og interesserede meldte ind via Thorbjørn? (Anita 

tager kontakt til Benita).  

Vi genbruger materialer fra sidste år: 

• Opslag på Aula (Morten) 

• Opslag på skolens Facebookside og på 

Instagram (Morten) 

• Plakater i SFO’en (Anita?) 

• Omtale i Anitas nyhedsbrev (Anita) 

• Forældrerådet kan evt. skrive ud til egne 

klasser via Aula og/eller klasse-facebooksider. 

 

I år vil vi forsøgsvis også invitere forældrene til en 

hyggelig eftermiddag i SFO, evt. med bålmad og 

mooncar-race, fra kl 16 – 17 d. 14/10. Man må også 

gerne melde sig til rådet, selvom ikke kan være der 

fysisk. De fra forældrerådet der kan deltage på 

denne dag, vender tilbage til Anita inden d. 24/9. 

 

OBS ift. 2022 at en repræsentant fra SFO-rådet 

kommer med på de opstartende forældremøder i de 

nye 0 klasser, men at der også bliver formidlet om 

SFO rådet i de andre klasser. Enten fra personalet 

eller repræsenterede forældre fra rådet.  

 

6. Farvel for denne gang og fortsat god 

arbejdslyst til Anette og Marianne :-) 

6.1. Plan for overlevering og konstituerende 

møde i oktober  

Skal der overleveres fra formandsposten fra Benita 

ved konstituering af det nye råd? SFO-forældrerådet 

deltager på skolebestyrelsesmødet d. 10. maj og d. 

24. nov. 

 

7. Evt.  

Pædagogisk weekend 

 

 

 

 

 

 

SFO-nyheder  

SFO-rådet har ikke hørt om den pædagogiske dag d. 

24/9, som starter kl. 12.45 for personalet. Der skal 

laves et separat opslag på Aula, så det bliver 

synliggjort, at der er alternativ pasning i SFOen på 

denne dag. SFO-rådet er ikke tilhængere af at der 

bliver gjort brug af forældrepasning.  

SFO-nyheder på Aula: Husk at indlede opslaget ved 

at skrive SFO: … 

Ingen info på Tabulex, kun Aula. 

Der er nedsat et toiletråd. I rådet sidder ledelse, 

lærere og pædagoger. Der er afholdt ét møde indtil 

videre. Lotte er tovholder på rådet og indkalder igen. 

Nye tiltag på skolen er nye sæbedispensere og papir 

til tørring i enkelte stykker. 

 

 

 

 


