
 

Konstituerende SFO-forældrerådsmøde  

Onsdag d. 3. november 2021 kl. 17:00-19:00 

Referat 

 

Sted: Personalerummet på Rundhøjskolen :-) 

Mødedeltagere: 

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

Benita Hyldgaard (forældrerepræsentant og afgående formand) x 

Marianne Legarth (forældrerepræsentant og næstformand) a 

Marie Konzack Møller (forældrerepræsentant) x 

Magdalena Maggie Kurpioch (forældrerepræsentant) x 

Anette Fogh Axelsen (forældrerepræsentant) a 

Jeanne Andersen (forældrerepræsentant) a 

Kennet Jakobsen (forældrerepræsentant og suppleant)  f 

Dorthe Theibel (medarbejderrepræsentant) x 

Anita Hedegaard Malling (SFO-fritidspædagogisk leder) AMH x 

Louise Barner Jensen (Pædagogisk og SFO-leder) LB x 

 Referent: Louise Barner Jensen 

 

 

Dagsorden: Referat: 

1. Velkomst m/ gennemgang af 

dagsorden 

Anita byder velkommen til dette konstituerende 

møde i forældrerådet. Vi er desværre ikke 

beslutningsdygtige, da under halvdelen af 

medlemmerne er til stede.  

 

2. Valg af referent 

 

LB er referent 

3. Valg af formand og næstformand  

3.1. Benita fortæller om opgaverne som 

formand 

3.2. Marianne fortæller om opgaverne som 

næstformand 

Benita fortæller om formandens rolle. Benita har 

stået for udarbejdelse af dagsorden i samarbejde 

med tidligere SFO-leder og nu Anita. Benita har også 

stået for at udarbejde forretningsorden og været 

inde over den nye fritidspædagogiske vision.  

 
Næstformanden overtager formandens opgaver ved 

denne fravær. Marianne har ikke ønsket at overtage 

formandsposten ved en evt. afgang fra den 

nuværende formand – derfor blev det aftalt, at ved 

formandens eventuelle afgang, blev der etableret 

valg af ny formand. Næstformanden er mødeleder, 

hvis formanden er fraværende. 

 
Anita supplerer med, at både formand og 

næstformand kan have til opgave at tegne rådet 

udadtil mellem møderne - men det kan lige så vel 

være rådets samlede opgave alt efter, hvem der går 

med opgaverne.  
 



 

Det aftales, at AMH går forrest i udarbejdelse af 

dagsorden til møderne. LB og AMH drøfter i 

samarbejde indhold af dagsordenen. Har rådet 

forslag til møderne, skal de ikke holde sig tilbage.  
 
AMH skriver ud omkring hvem der vil være formand. 

Forældrerådets medlemmer giver svar tilbage, hvis 

de ønsker at være formand/næstformand. Både 

Magdalena og Marie er interesserede i at varetage 

næstformandsposten. 
 
Tidligere forslag til indhold på møderne: 

- Pædagogiske overvejelser bag aktiviteterne 

- Bæredygtighed 

- Opfølgning på skolens arbejde med mobning 

- SFO-ens indretning 

- Forventningsafstemning med forældrene 

- Respekt for skolen (orden på gangene, 

sprogbrug mv.) 

 
Benita sender alle relevante dokumenter og 

skabeloner vedrørende arbejdet i SFO-forældrerådet 

til Anita.  
 
LB foreslår digital dannelse som et område, 

forældrerådet skal have fokus på. AMH og Dorthe er 

enige. Det ligger godt i tråd med den nye 

fritidspædagogiske vision. Vi er forpligtede på at 

forholde os til det. AHM sender papir omkring den ny 

fritidspædagogiske vision ud til rådet. 

 

4. Evaluering af SFO-opstart 

4.1. Gennemgang af dette års resultater. 

AMH gennemgår evaluering af SFO-opstart. 

Overordnet set ser det rigtig godt ud. Tallene ligner 

næsten dem fra sidste år, dog med en positiv 

forbedring og flere deltagere.  

 

Har man lyst til at nærlæse data, har I fået tilsendt 

besvarelsen som bilag i indkaldelsen til mødet 3/11. 

5. Nyt fra SFO (Anita/Dorthe) 
 

Endelig har vi igen mulighed for at lave årgangsdage. 

Det har vi netop startet op igen. Her er hele 

årgangen samlet hver fredag. Dette giver gode 

muligheder for kammeratskaber på tværs af 

klasserne.  

 
Vejret har været godt. Vi har været meget ude, og 

børnene leger generelt rigtig godt.  
 
Marsvinene er blevet skiftet ud med kaniner. 

Børnene kan dermed få kaninerne med, når de 

starter i klub.  
 
Halloween-ugen blev afviklet med stor succes. 

Pædagogerne udfordrede helt bevidst børnene - 



 

spøgelseshuset var for nogle børn lidt skræmmende, 

men det var i trygge rammer.  

 

Vi har et ønske om at renovere multi-rummet i SFO-

en. 

 
Vi har nedsat et børneråd. Der er valgt 

repræsentanter fra alle klasser. AMH og Faouzi er 

tovholdere. 
 
Når der er ferietilmelding fra forældrenes side, er der 

rigtig mange børn tilmeldt, som ikke dukker op. Vi 

prøver at sende en reminder ud op til ferien, så de 

forældre, som har tilmeldt og har ændret planer, har 

mulighed for at melde ferie alligevel. Vi melder 

ligeledes ud, at man kan risikere at møde en lukket 

dør, hvis man kommer senere end 10. Dette giver 

mulighed for at tage ud af huset. 

 
Vi har ansat en ny morgen-åbner, Tine, som vil være 

at finde i SFO-køkkenet hver morgen fra 06:30-

09:30. Hun er ekstra voksen og vil være med til at 

sørge for, at børnene får en tryg start på dagen. 
 
SLF - stærkere læringsfællesskaber - er startet op i 

SFO. SLF er ikke et nyt koncept; det kører nu på år 3 

i Aarhus Kommune i et 0-18 års perspektiv, men 

grundet Covid-19 har det været strandet en periode i 

vores SFO. Vi er nu godt i gang, og pædagogerne 

skal observere og udvikle egen og andres praksis. 

6. Skolebestyrelsesmøde d. 24. 

november.  

6.1. Hvem kan og vil deltage fra SFO-

forældrerådet? 

Jeanne har tilkendegivet at hun gerne vil deltage. 

Magdalena og Marie deltager også. 

 
Det vil være hensigtsmæssigt, at forældrerådets 

punkt ligger først på dagsordenen, så medlemmerne 

kan trække sig, når det giver mening. LB sørger for 

at kommunikere med Lotte om dette. 
 

Anita skriver ud til hele rådet, hvem der er 

interesserede i at deltage. 

 
Mødet afholdes i personalerummet. 

7. Fastsættelse af datoer for de næste 

møder 21/22. 

Forslag til kommende møde: 2 eller 9/2 - 2022. Anita 

sender de to forslag til medlemmerne.  

 

På dette møder fastsætter vi datoer for de 

resterende to møder. 

8. Evt. Der ligger en samarbejdsaftale mellem SFO og 

Skolebestyrelse fra 2020 – den skal vi lige have 

kigget på. 

 

Anita beder om alle i rådets mail adresser og vil 

kommunikere ad den vej.  

 


