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Hvis døren er låst, ring til 

Mettes mobil: 41872766 

 

REFERAT FRA SFO FORÆLDRERÅDSMØDE 

 

 
Mandag den 17. december kl. 17.00 

i personalerummet. 
 

Let snack kl. 17.00-17.20 (under punkt 2) 
Julefrokost 19.00-21.00 

 
 

Deltagere 
 
 
 
 
Henrik er mødeleder 
Ordstyrer vælges 
Mette er referent 

Heidi Beyer(0.a), Michael Møller Larsen(0.b), Jacob Richter 
Andersen(0.c+3.d), Helene Lade Møller(1.a), Christian Majgaard 
Knudsen(1.b) Karina Thorhauge Johansen(1.c+3.c), Tanja Gissel 
Eriksen(1.d+3.a), Louise Brink Kyvsgaard(2.c), Sune Depping 
Jeppesen(2.d), Anne Marie Jensen(3.b), Henrik B. Hager(3.c), Rita 
Nielsen(medarb.), Jane Elmstrøm(medarb.), Jens Holtet, Mette 
Purup 
Afbud: Helene Lade Møller, Jacob Richter 

1. Godkendelse af 
dagsorden  

 

2. Runde fra personale 
og forældre 

(Kl. 17.00-17.10) 
Traditionslisten lægges ud på AULA i pdf., da den ikke kan åbnes. 
Nyt om personalesituationen og nye studerende: Marlene går på 
orlov fra 1/1-1/6 og vi har ansat Kristian Camillo i stillingen. 
Desuden har vi fået to nye gæve studerende: Line og Daniella. Vi 
får også en PA-studerende her efter nytår. Ydermere har vi en 
medhjælperstilling på 15 timer slået op med ansættelse 15/1. 
Traditioner, som vi ønsker forældrehjælp til: 
Kostumebal: Der er brug for 3 forældre i baren og 3 forældre til 
at sminke. Louise Kyvsgaard melder sig fra SFO-forældrerådet. 
Resten af forældrerådet skriver ud i egne klasser og efterspørger 
hjælp. 
Store rollespil: Hvert klasseforældreråd aftaler selv, om man vil 
grille. Der kan lånes grill i SFO’en. Alle forældre hjælper med at 
rydde op efter ”det store slag.” 
Halloween: der er brug for 3 forældre til at hjælpe i cafeen og 3 
til at sminke. 

3. Status på økonomien 
v/ MP 

 

(kl. 17.10-17.20) 
Forventet regnskab for SFO 2019 
Vi har bestilt nye garderober til alle børn i indskolingen, som bliver 
leveret i februar/marts. Det har kostet godt 400.000 kr. Ny 
ståltrappe til gården mellem blok 2 og 3 bliver sat op i foråret og 
har kostet 70.000 kr. Desuden har vi bestilt 5 BMX cykler, så vi kan 
få gang i en mountainbikebane på højen ved de grønne områder. 
Det løber op i godt 40.000 kr. Resten af vores opsparing til RULL 
gemmer vi, til vi er færdige med ombygningen. Der skal bruges en 
del penge på renovering af gården mellem blok 2 og 3. Dette 
betales i en ligelig fordeling mellem skole og SFO. Multibanen har 



   

vi også bestilt flytning af, så den kommer fra Phønix og op på 
skolen. 
Budget 2020 – indledende rammesætning og prioritering – punktet 
udskydes til næste møde. 

4. Kan forældre betale 
sig fra kun at tilmelde 
til SFO traditioner? 

(Kl. 17.20-17.25) Forespørgsel fra forælder behandles 
Beslutning: Barnet må være en del af hele fællesskabet, hvis man 
vil deltage i de traditionsbundne arrangementer. Dog inviterer vi 
alle med til rollespilsarrangementet, da der er fælles klassespisning 
efterfølgende.  

5. Nærvær (kl. 17.25-17.30) Skal vi have punktet på dagsorden til et af 
forårets møder for at holde fokus på emnet? 
Vi beslutter at fastholde punktet i år, så der kan gives en 
tilbagemelding til SFO-forældrerådet på, hvordan der arbejdes med 
de områder, vi blev foreslået sidste år. 

6. RULL – ombygning  
Rundvisning i nye 
lokaler v/ KS og MP 

(kl. 17.35-18.00)  

Fælles rundvisning med SB i færdiggjorte lokaler (etape 1). 
 

7. Tema:  
Fælles møde med SB 
Rammesætning v/ 
Niklas Grønlund Lind 
Proces v/KS og TB 

 

(kl. 18.00-19.00)   Tema: Forældresamarbejde 

Fælles drøftelse: 

Hvordan bevarer og udvikler vi det gode forældresamarbejde på 
Elsted skole? 

Processen er inspireret af arbejdet med reflekterende dialoger, der 
er Elsted skoles fokusområde i arbejdet med ”Stærkere 
læringsfællesskaber” i Aarhus Kommune. 
 
(se noter fra denne del af mødet under skolebestyrelsens referat 
på hjemmesiden) 
 
Vi har til hensigt at mødes i SFO-forældrerådet og SB over dette 
tema igen op mod sommerferien. 
 

Kommende møder: 9. oktober, 18. november, 17. december (julefrokost med SB), 22. 
januar, 15. april, 9. juni 

 


