
 

SFO-forældrerådsmøde  

Onsdag den 27. april 2022 kl. 17:00-18:30 

Dagsorden 

 

Sted: Rundhøjskolens personalerum 

Mødedeltagere 
 
X = til stede 
A = afbud 
F = fraværende uden afbud 

Anette Fogh Axelsen (formand) X 

Marianne Legarth (næstformand) X 

Jeanne Andersen (forældrerepræsentant) X 

Magdalena Maggie Kurpioch (forældrerepræsentant) F 

Marie Konzack Møller (forældrerepræsentant) X 

Kennet Jakobsen (forældrerepræsentant og suppleant) X 

Dorthe Theibel (medarbejderrepræsentant) X 

Anita Hedegaard Malling (SFO-fritidspædagogisk leder) X 

 Louise Barner Jensen (SFO-leder) X 

Referent:  Louise Barner Jensen 

 

 

Dagsorden: Referat: 

1. Velkomst m/ gennemgang af 

dagsorden 

Referat fra sidste møde godkendt. 

2. Valg af referent 

 

Louise Barner 

3. Nyt fra SFO 
3.1. Udemåned i maj (Anita/Dorthe) 
3.2. Nyansættelser i SFO 

3.3. Renovering af SFO (Anita/ Dorthe) 

 

Udemåned: forskønnelse af udeområdet. Dorthe planter 

eksempelvis blomster og laver blomsterkasser. Børnene 

vælger sig på projekter alt efter lyst modsat sidste år, hvor 

børnene var sat på faste grupper. Alternativt kan børnene 

vælge sig på en legegruppe, hvor der også er en pædagog 

koblet på.  

 

Måneden slutter af med en fest       25/5 fra 15:30, og 

forældrerådet er meget velkomment til at hjælpe med at 

stille an osv.  

 

Vi har ansat Mikkel Wittendorff som ny pædagog pr. 1/8. 

Mikkel kommer fra en stilling på Vestergårdskolen og er 

tidligere studerende her på stedet. 

 

Vi er langt mht. ansættelse af ny morgen-sfo-hjælper. 

Anita og Louise håber, at de sidste brikker kan falde på 

plads i denne uge. 

 

Vi vil gerne have overdækket en del af atriumgården, så vi 

får mere plads til at være ”ude” også når vejret er vådt.  

 

Der er investeret i nye rulleskøjter.  

 



 

Vi snakker om, i hvor høj grad børnene skal have hjelm 

på, når de står på stylter. Dorthe supplerer, at det er op til 

en voksen vurdering, om børnene kan mestre det uden 

hjelm. I følge Aarhus kommunes retningslinjer, er det ikke 

et krav at bruge hjelm og sikkerhedsudstyr i øvrigt, når 

børnene bruger stylter. 

 

Børneråddet har et ønske om nye net i fodboldmålene og 

de udendørs basket net. 

 

Vi har bestilt en fra HTH som skal kigge på vores køkken 

og se, om der er andre muligheder for mere opbevaring, 

fleksible løsninger, en ovn mere etc.  

 

 

4. Forberedelse af deltagelse i 

skolebestyrelsesmøde d. 10/5 

 

Mobning – med afsæt i skolens anti-mobbe-strategi vil 

SFO-rådet gerne drøfte, hvordan skolens 

fritidspædagogiske vision kan bakke op omkring denne og 

supplere ind i SFO-delen, så vi får en samstemt tilgang. 

(Læs inden SB-mødet skolens anti-mobbe-strategi) 

 

Digital dannelse – kan vi i samarbejde skole og fritid, 

forholde os til og formulere et fælles værdisæt for, 

hvordan vi tilgår brug af skærme, og hvordan vi i øvrigt 

forholder os aktivt til børnenes digitale liv. Både det liv de 

har sammen på skolen og også det liv de har udenfor skole 

og SFO, da det også smitter af og siver ind i både skole og 

fritidsliv. Skole og fritid kan, og skal nogle forskellige ting, 

men vi skal stadig have en samstemt tilgang til brug af 

SoMe, spil etc. både i et dannelsesperspektiv og et 

sundhedsperspektiv. Vi skal være klare i vores 

formuleringer, omkring det bevidste pædagogiske valg 

som fagpersoner.  

 

OBS: Der kan opstå punkter på SB-mødet af personfølsom 

karakter, hvilket vil betyde, at der er risiko for, at SFO-

rådet må gå efter deres punkt. Vi sørger for at tydeliggøre 

dette på dagsordenen.  

6. Datoer for møder dette skoleår Næste møde; d. 5/10 fra 17:00-18:30 samt møde med 

skolebestyrelsen d. 10/5. 

 

Deltagere fra SFO-rådet til SB-møde: Jeanne og Kenneth 

deltager. Anette og Marie tjekker kalenderen og giver 

Anita besked. 

 

7. Evt.  Der er nu åbent for tilmelding til sommerferiepasning. 

Holme Skole tager uge 30, og her er der fælles pasning. 

 

Der er altid årgangsdage om fredagen. Det bliver påtalt, at 

der kan være en del børn, som bliver hentet tidligere om 

fredagen, og som så ikke kan være med til årgangsdag. 

Dorthe mener ikke, det er noget problem, da aktiviteterne 

ofte ligger tidligere og slutter 14:30.  

 



 

Et pkt. til et kommende møde: hvordan forholder 

forældrerådet sig til de ting, som vi serverer for børnene 

(popcorn, hjemmebag)? Har vi en holdning? 

  

  

 


