
 

SFO-forældrerådsmøde  

Onsdag den 16. marts 2022 kl. 17:00-18:30 

Dagsorden 

 

Sted: Rundhøjskolens personalerum 

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

Anette Fogh Axelsen (formand) a 

Marianne Legarth (næstformand) a 

Jeanne Andersen (forældrerepræsentant) x 

Magdalena Maggie Kurpioch (forældrerepræsentant) f 

Marie Konzack Møller (forældrerepræsentant) x 

Kennet Jakobsen (forældrerepræsentant og suppleant) x 

Dorthe Theibel (medarbejderrepræsentant) a 

Anita Hedegaard Malling (SFO-fritidspædagogisk leder) x 

 Louise Barner Jensen (SFO-leder) x 

Referent:  LB 

 

 

Dagsorden: Referat: 

1. Velkomst m/ gennemgang af 

dagsorden 

Referat godkendt. 

2. Valg af referent 

 

Louise skriver referat. 

3. Nyt fra SFO 
3.1. Corona-status i SFO 

(Anita/Dorthe) 
3.2. Støttemidler i SFO(Anita) 

3.3. Renovering af SFO (Anita) 

3.4 Status på SFO-Børnerådet (Anita) 

3.1 Vi har haft bølger med Covid og også meget skiftende 

retningslinjer. Børnene har klaret det godt, og personalet 

har været enormt fleksible. I de perioder, hvor børnene 

ikke måtte blandes, opstod der også bedre mulighed for 

fordybelse, fordi børnene ikke havde så meget at vælge 

imellem. Det havde vi ikke set komme. Opdelingen 

krævede dog en del personaleressourcer og gjorde også 

muligheden for fx at tage ud af huset umulig. 

 

3.2 Der er søgt en del støttemidler til børn i SFO. Disse 

midler gør det muligt at arbejde i mindre sammenhænge. 

 

3.3 Vi har stadig et stort akkumuleret overskud, som vi 

skal finde ud af at bruge på det, der giver bedst mening. Vi 

har allerede tænkt i forskønnelse af rum, etablering af 

”Oasen” og indkøb af nye materialer til krea og 

legerummet.  

 

Desværre er Tine (morgen-hjælper) stoppet. Vi vil forsøge 

igen at slå stillingen op - dog som en 20 timers stilling i 

stedet for 15 timer. 

 



 

SFO mangler plads. Næste skoleår får vi tre 0. klasser, og 

det kommer til at udfordre os på pladsen, og vi skal tænke 

i de gode, fleksible løsninger.   

 

Forslag om et skakforløb / turnering i SFO.  

 

3.4 Børnerådet: Rådet er kommet rigtig godt i gang, men 

det har været svært pga. sygdom og restriktioner. 

Børnene er vilde med det og kommer med masser af 

forslag til forbedringer og tiltag. 

 

Vi har fokus på kompetenceudvikling. Pædagoggruppen 

har været på én af to dages kursus med Carsten Møller. 

Kurset hedder ”Robuste voksne skaber robuste børn” →  

https://mererobust.dk/robuste-voksne-skaber-robuste-

boern/ 

 

Næste kursusdag ligger her i marts. 

 

Samtidig har vi gang i et kursusforløb lærer- og 

pædagoggruppen imellem omkring elevmægling. 

 

Digital dannelse – det er et ønske fra både ledelsen og 

SFO-forældrerådet, at vi forholder os til det digitale 

univers. Vi skal vide, hvad vi gør, hvordan og hvorfor vi 

gør det. Fælles værdier i SFO omkring digital dannelse. 

4. Skolebestyrelsesmøder 

4.1. Feedback fra mødet fra, de 

deltagende SFO- forældreråds-

medlemmer (Marie, Jeanne og 

Magdalena) 

4.2. Feedback fra skoleledelsen 

(Louise)  

 

Det var en fin oplevelse, og SFO-råd følte sig godt taget 

imod.  

 

Et forslag fra Louise er, at vi venter med at deltage på 

skolebestyrelsesmøde til 10/5, så vi har tid til at nå at 

møde i april og forberede indhold til mødet med SB. 

 

 

6. Datoer for møder dette skoleår Næste møder: 27/4 og 5/10 fra 17:00-18:30 

 

7. Evt.  Vi talte en hel del om Rundhøjskolens antimobbestrategi 

og om hvor vigtigt det er at gøre en forebyggende indsats. 

 

 

https://mererobust.dk/robuste-voksne-skaber-robuste-boern/
https://mererobust.dk/robuste-voksne-skaber-robuste-boern/

