SFO FORÆLDRERÅDSMØDE
Onsdag den 03.11.21 kl. 17.30-19.00
+
Fællesmøde med skolebestyrelsen kl. 19.00-20.30
Hvis døren er låst, ring til
Mettes mobil: 41872766
Deltagere

Ordstyrer vælges
Mette er referent
1. Samvær

2. Godkendelse af
dagsorden
3. Runde fra personale
og forældre

4. Komme/gå
registrering
(se bilag)

Personalerummet, Elsted skole
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: Michael og Jan
(30 min) Spisning sammen med Skolebestyrelsen i
personalerummet.
Smørrebrød + blødt brød og kaffe
SB og SFO-forældreråd går hver til sit i en time.
(5 min)
(20 min) – Til drøftelse
Status fra personale:
Sidsel er tilbage fra barsel. Rosa er ansat som klassepædagog i
3.d. frem til sommerferien.
Der er lavet en ny organisering, hvor 1. og 2. klasserne har base
sammen ved kantinen.
Det har været dejligt at kunne holde halloween-fest oven på
coronatiden. Der var ikke så mange forældre til kaffe, som der
plejer.
Ny idé: Traditioner lægges ind i kalenderen til alle SFO-forældre,
så alle forældre får en påmindelse.
Status fra forældre:
Stor ros for Halloween-arrangementet og generelt.
Svømmebussen vendes: SFO’en samler børnene – forældre og
svømmeassistenter henter børnene.
Forslag om at lave et tegne-værksted, hvor fx Bjørn, der er dygtig
til at tegne, står for værkstedet?
Hvis børn har brug for ro, så er det basen, man skal søge. Der
efterspørges yoga og mindfulness.
(35 min.) Hente/sende politikken gives et eftersyn.
Der er brug for at sende hente-/sendepolitikken ud igen.
Der er brug for en tydeliggørelse af, hvem der har ansvaret for,
hvornår et barn må gå.
Beskederne i komme-/gå er for barnets skyld.
Man kan indstille i komme/gå, om man vil have en push up.
Der er brug for en forventningsafstemning om hente-/gåtider.

Der kan være brug for i 3. klasse, at der ikke er for stor margin for
selvbestemmere.
Vi minder mange børn om, at de skal hjem.
OBS: AULA komme-/gå er indstillet til, at barnet hentes kl. 16, hvis
man ikke skriver noget.
Hente-/sende politikken skal udsendes til alle hvert år efter
sommerferien.
5. Evt.

Samarbejdsaftalen mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet
blev underskrevet.

6. Fællesmøde med
skolebestyrelsen

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

Kommende møder:

Der kom mange gode forslag til handlinger ind skolens samarbejde
med lokalsamfundet. Disse forslag vil blive bragt videre i den
samlede proces.
05. oktober, 3. november (samarb. med SB), 9. december
(samarb. med SB), 1. marts, 5. maj, 7. juni

