
   

 

 
 

 

 

 

Hvis døren er låst, ring til 

Mettes mobil: 41872766 

 

REFERAT SFO FORÆLDRERÅDSMØDE 

 

 
Onsdag den 04.11. kl. 17.00-18.30 

 Virtuelt 
 

Deltagere 
 
 
 
Helene er mødeleder 
Ordstyrer vælges 
Mette er referent 

Panthea Bahrami(0.a), Jan krüger Gehlert(0.b), Mia Kim 
Fabricius(0.c), Heidi Beyer(1.a), Michael Møller Larsen(1.b), Jacob 
Ricter Andersen(1.c), Helene Lade Møller(2.a), Christian Majgaard 
Knudsen(2.b) Karina Thorhauge Johansen(2.c), Anne Flarup Møller 
(3.a), Cindy Søndersø Knudsen (3.b) Mette Schneider(medarb.), 
Jane Elmstrøm(medarb.), Jens Holtet, Mette Purup 
Fravær: Jacob, Karina, Anne 

1. Godkendelse af 
dagsorden  

Velkommen til de nye medlemmer – også Cindy, som er med fra 
næste gang. 

2. Konstituering af det 
nye SFO-forældreråd 

 

(5 min) – Gennemgang 
Vi fik ikke valgt en næstformand på sidste møde. Måske en af jer 
nye har lyst? 
Panthea er valgt. 

3. Runde fra personale 
og forældre 

(30 min) – Til drøftelse 
Statusrunde forældre: 

a) Hvordan går det med de nye coronaretningslinjer?  
b) Er der noget til kommunikation? 
• Overordnet er 0. klasseforældre glade. Det er svært at få 

overblik over, hvad der sker og hvad ens børn har meldt sig 
til. Der er brug for præcise og uddybende meldinger på 0. 
årgang. Hvem må lege med hvem? 

• Mandagsoverraskelser er et stort hit 
• Der er brug for en ny melding omkring svømmebus 
• Det fungerer godt med ugebeskeder og det er spændende 

ting der sker. 
• Der skal skrives ud, at det fortsat er vigtigt, at man laver 

aftaler i denne coronatid omkring afhentningstid, så en hel 
klasse ikke går hjem, fordi der ikke er nogen at lege med. 
Forældrerådet tager pointen med ud. 

Status fra personale: 
• 3. klasserne er både ude og inde og stadig opdelt i klasser 
• Alle årgange skal snart i gang med julegaver 

 

4. Ideer til årshjul? (15 min) – Idefase - Hvad skal årets temaer være? 
a) Rammer og mål for Elsted SFO  
b) Vision for Elsted skole – fællesmøde med SB 
c) Høring om visionen for SFO- og klubområdet 
d) Fortsat opmærksomhed på, hvad der sker i klasserne under 

Corona 
e) Hvordan kan musik fylde noget mere i SFO? 

5. Kommunens 
visionsproces for 
SFO- og klubområdet 

(30 min) – Orientering 
 



   

SFO-forældrerådet blev orienteret om kommunens visionsproces 
for SFO-området. Processen munder ud i en høring i foråret, hvor 
forældrerådet bliver involveret. 

6. Evt. (10 min) 
 

Kommende møder: 29. september, 4. november, 10. december(samarb. med SB) 25. 
januar, 2. marts, 6. maj, 10. juni 

 


