
   

 ELSTED SKOLE

 

 
 

 

 

Hvis døren er låst, ring til 

Mettes mobil: 41872766 

 

REFERAT FRA SFO FORÆLDRERÅDSMØDE 

 

 
Onsdag den 22. januar kl. 17.00-19.30 

 i personalerummet. 
 

Deltagere 
 
 
 
Henrik er mødeleder 
Ordstyrer vælges 
Mette er referent 

Heidi Beyer(0.a), Michael Møller Larsen(0.b), Jacob Ricter 
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(Jalthe 
3.c), Rita Nielsen(medarb.), Jane Elmstrøm(medarb.), Jens Holtet, 
Mette Purup 

1. Godkendelse af 
dagsorden  

Godkendt 

2. Runde fra personale 
og forældre 

(20 min) – Til drøftelse 
Statusrunde personale og forældre  
Traditionslisten virker forvirrende. Den strammes op og hænges op 
ved blok 2 samt lægges i Tabulex. 
Hurriah er ansat som pædagogisk asssistent på 0. kl. basen. 
Anna er ansat som medhjælper fra den 15. januar. 
Der er nedsat et udvalg til kostumefesten, så der kommer snart 
opslag ud. Følgende forældre har meldt sig som hjælpere: 
Louise Kyvsgaard, Karina Thorhauge har 3 hjælpere fra 1.c, Helene 
Lade Møller.  
Der er aftenåbent for 3. klasse i morgen. Det er stadig en succes.  
Det er et problem, at der tilmeldes for mange børn til 
ferierne i forhold til, hvor mange der kommer. I juleferien 
var der tilmeldt ca. 25 hver dag, der kom henholdsvis 
1,2,3.  

3. Kommunikation (30 min)  
Hvordan skaber vi synlighed?  
Forslag om at der jævnligt lægges billeder på AULA, fordi det 
skaber nysgerrighed og det er overkommeligt.  
Hvordan og hvornår er der behov for, at vi kommunikerer hvad ud 
til nye forældre i 0. klasse? 
Indholdet i pædagogernes brev til 0. klasse er fint. Det udleveres 
til grillaftenen. Det skal genudsendes en uge før 1. august.  
Ligger informationerne om SFO de rigtige steder? 
Overgang til AULA: besked om svømme- og ferieændringer. 
Bilag 1: velkomstbrev fra årgangens pædagoger 
Bilag 2: skolens kommunikationsstrategi – 1.udkast 
Jacob sender et skærmdump på, hvordan vi kommer på tabulex 
nemt og enkelt. 
 
 



   

4. Tema (60 min) Mål og rammer for SFO  
Jens fremlægger procesplan for arbejdet med mål og rammer i 
personalegruppen. 
Med udgangspunkt i bilag 3 diskuterer vi: Hvad får I øje på, hvad 
afføder det i forhold til jeres opgave som SFO-forældreråd? 
Når vi gennemgår temaer for årets arbejde fra mål og rammer, så 
skriver vi videre på den liste, som Helene allerede er begyndt på. 
Efterfølgende kigger vi på, om der er temaer, som i jeres 
perspektiv skal have mere opmærksomhed. 
(se vedlagte bilag for referat af dette punkt) 
Bilag 3: Mål og rammer for SFO 
Bilag 4: Helenes udkast til liste over indhold til temaer, som hun 
som forælder får øje på. 

5. Husk (10 min) Formændene underskriver samarbejdsaftale 
Aftale spisning til rollespil i klasserne – I hvilke klasser er det 
formidlet videre? 

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

 


