
   

 

 
 

 

 

 

Hvis døren er låst, ring til 

Mettes mobil: 41872766 

 

 SFO FORÆLDRERÅDSMØDE 

Tirsdag den 05.10.21 kl. 17.00-19.30 
 Personalerummet, Elsted skole 

 

Deltagere 
 
 
 
 
 
 
Ordstyrer vælges 
Mette er referent 

Thomas Lading Andersen (0.a+2.c), Benita-Lois Normann Nielsen 
(0.c+2.a), Sofie Kølster (0.d) Panthea Bahrami(1.a), Jan krüger 
Gehlert(1.b), Mia Kim Fabricius(1.c), Heidi Beyer(2.a), Michael 
Møller Larsen(2.b), Jacob Ricter Andersen(2.c), Christian Majgaard 
Knudsen(3.a+b) Karina Thorhauge Johansen(3.c) Mette 
Schneider(medarb.), Jane Elmstrøm(medarb.), Jens Holtet, Mette 
Purup 
Fravær: Jens, Karina og Mia, Benita og Michael. Christian er med 
på skærm 

1. Samvær (30 min) Præsentationsrunde for nye medlemmer 
Let anretning 

2. Godkendelse af 
dagsorden  

(5 min) 
 

3. Valg af formand og 
næstformand 
 
(se bilag) 

(30 min.) Præsentation af hinanden  
Helene ønsker at trække sig som formand. Formand og 
næstformand vælges. Formanden overtager mødelederposten. 
Nye medlemmer underskriver tavshedserklæring 
Forretningsaftale er gennemgået og godkendt. 
Panthea vælges som formand og Jan som næstformand. Stor 
applaus.  

4. Samarbejdsaftalen 
 
(se bilag) 

(10 min.) Godkendelse af samarbejdsaftale mellem SFO-
forældrerådet og Skolebestyrelsen 
 
Samarbejdsaftalen er tilset og godkendt. 

5. Runde fra personale 
og forældre 

(20 min) – Til drøftelse 
Status fra personale: 
Sidsel kommer tilbage fra barsel efter efterårsferien i 2.a og Peter 
Dalgaard Mark stopper dermed som vikar.  
Lauge har tre ugers barsel nu. 
Mette er tilbage efter pasningsorlov. 
Lone er langstidssygemeldt, så vi søger i øjeblikket en ny 
klassepædagog til 3.d. 
Det har været en stor omvæltning for personalet her efter corona 
at skulle udbyde aktiviteter på tværs af alder og klasser igen. Man 
skal lige ind i de gamle rytmer igen. Men alle er glade for den 
gamle gænge igen. Samtidig er vi først nu ved at se effekten af 
vores ombygning og få pakket alt legetøj ud, som har været 
pakket væk under corona. 
 
Status fra forældre: 
-Der er meget støj i det nye fællesrum ”nede” i SFO. Der er gang i 
forskellige initiativer for at afhjælpe problemet, da det både er en 
udfordring for børn og personale.  



   

-Kanterne på bordtennisbordet trænger til at blive kigget efter. Det 
river tøj i stykker.  
-Stor tilfredshed med SFO’en, især mandag er et hit, hvor der er 
bålmad og udeliv. 
-Der er behov for en synliggørelse af aktiviteter i SFO’en. Der er 
brug for et ugeoverblik til forældrene. Forældrene vil gerne kunne 
motivere deres børn. Særligt 3. klassebørn kan have behov for at 
få et lille skub. Det kan også være med til at give forældrene et 
billede af, hvad SFO’en er.  
-Beskeder i overblik i AULA forsvinder. Der er et ønske om at få 
beskeder sendt i overblik. Det er ikke meningen med AULA, at vi 
skal sende beskeder til alle forældre ud som beskeder.  
-Der efterspørges et legorum. Det er under opbygning.  
-Stor positiv feedback på aftenåbning. Der ønskes rullende dage. 

6. Kaffe  

7. Komme/gå 
registrering 

(10 min.) Problematik rejst af forælder fra 2.a i forhold til 
komme/gå registrering – Heidi bærer det ind på mødet. 
Der er flere børn, som krydser sig ud og går før tiden, fx når de 
skal til fritidsaktiviteter og også i nogle tilfælde , når de skal hjem. 
Det er et forældreansvar at tale med sit barn om, hvornår de må 
krydse sig ud, hvis man oplever noget uhensigtsmæssigt. 
Hvis børnene er selvbestemmere, så SKAL det stå i beskeden til 
flyveren, så vi ved, at der er en aftale med jer forældre. 
Det foreslås, at børnene mindes om ved gennemgang af dagen, 
hvornår de skal gå, når de skal til en fritidsaktivitet. 
Der spørges til, hvorfor forældrene skal skrive komme/gå-
tidspunkt. Det er mest af alt, for at barnet kan få en pejling af, 
hvornår de skal/må gå hjem. Børn kommer ofte og spørger 
flyveren om dette. 
Hvis børnene ikke efterlever forældrenes anvisninger, så er de ikke 
gamle nok til at administrer at være selvbestemmere. 
Børnene skal efterleve det ansvar, som der er aftalt med 
forældrene. 
Vi beslutter at give hente/sende politikken et eftersyn. 

8. Udeområder (5 min) Orientering om året arbejde i udvalget 
(udeområder) 
Der arbejdes i øjeblikket på en helhedsplan for renovering af 
skolegården og tre af grønnegårdene. Der er en konsulent med til 
at styre processen. I udvalget sidder pædagoger, lærere fra alle 
trin, klubben og ledelse. Elevrådet har været inddraget og bidraget 
til udvalgsarbejdet. Vi venter i øjeblikket på første skitseudkast fra 
konsulenten.  
Der penge til en del af helhedsplanen i år. Hele planen tænkes 
gennemført over en flerårig periode. 

9. Forslag til årshjul (10 min) Der gives forslag til årshjul ud fra ovennævnte 
drøftelser: 

• Den 3. nov.: Fællesmøde med SFO-forældrerådet kl. 19.00 
– 20.30 



   

Samarbejdsaftale mellem skolebestyrelse og SFO-forældreråd (til 
orientering) 

Tema: Hvordan kan SFO-forældrerådet og Skolebestyrelsen 
understøtte skolens mission, vision og værdier?  

Hente/sende politik  

• Den 9. dec. Fællesmøde med SFO-forældrerådet kl. 18.30 – 
19.30 – herefter julefrokost 

Tema: Fremme af god orden i folkeskolen og ordensregler i 
forlængelse af ny vejledning til ordensbekendtgørelsen og skolens 
arbejde med mission, vision og værdier (S) 
 

• Den 1. mar. Samarbejde med sport- og fritidsudbydere  
 

• Den 5. maj Ny vision for fritidsområdet – hvad betyder det 
for Elsted SFO? 

 
10. Evt. Glemte sager  

Det er uoverskueligt med de kasser, vi har under trappen.  
Vi prøver at etablere en ”udleveringsbutik” med glemte sager, som 
passes af børnene. Der skal lyde en opfordring til, at alle forældre 
får navn i tøjet, så eleverne kan hænge det tilbage i 
garderobeskabene, der bare skal på plads. 

Kommende møder: 05. oktober, 3. november (samarb. med SB), 9. december 
(samarb. med SB), 1. marts, 5. maj, 7. juni 

 


