
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hvis døren er låst, ring til 

Mettes mobil: 41872766 

 

 SFO FORÆLDRERÅDSMØDE 

 
Mandag den 04.04.22 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), 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: Christian Majgaard 

1. Let måltid (30 min) 
 

2. Godkendelse af 
dagsorden  

(5 min) 

3. Runde fra personale 
og forældre 

(20 min) – Til drøftelse 
Status fra personale: 
Onsdag den 11/5 er der rollespil med efterfølgende spisning fra kl. 
16.30. Det er vigtigt, at I forældrerep. melder det ud i klasserne. 
 
Efter der ikke er corona-klasseopdelingen mere, så opstår der 
meget støj i overgangen til SFO. Vi har et ønske om, at flere børn 
vælger at gå ud, så derfor er de blevet inddraget i, hvilke 
udeaktiviteter de ønsker i tiden efter undervisningen. Det er stadig 
frivilligt om de vil ud, undtagen for 0. klasse. 
Status fra forældre:  
Der ønskes mere overskuelighed i forhold til aktiviteter. 
Fra flere klasser spørges der efter, hvorfor børnene ikke må have 
mobiler på armen. Vi har en mobilpolitik og den gælder for nu. Det 
er et problem, at børnene ringer hjem i tide og utide samt at de 
tager billederne med det. Personalet vil gerne se forældrene inde i 
SFO’en, så det er en skam, hvis forældrene sender besked om at 
barnet skal gå ud, så man dermed ikke følger med i, hvad ens barn 
laver. Der er en dannelsesdebat i dette spørgsmål.  
Men spørgsmålet giver anledning til, at vi skal have mobilpolitikken 
op igen, da verden forandrer sig og nye muligheder opstår. 
  
Generel ros i forhold til aktivitetsudbuddet og SFO’en. 
Husk at 2.b ikke har en suppleant.  

4. Regnskab 
 

         (se bilag) 

(20 min) – til fremlæggelse og kommentering 
Regnskab og budget er godkendt. 
 
 



   

 

5. Tema: Arbejde med 
den nye 
fritidspædagogiske 
vision samt mål og 
rammer for SFO 
 
(se bilag) 

(80 min) – Til drøftelse 
 

I lyset af den nye vision og de nye mål og rammer? 
 

Hvad oplever vi, der fungerer godt? 
 

• Deltagelsesmuligheder ind i fællesskabet 
• Veletableret forældreråd + samarbejdsaftale med SB 
• Vokseninitierede aktiviteter og selvbestemmelse i valg af 

aktiviteter 
• Bevægelse: Børnene opfordres til at bruge kroppen med 

åben hal og aktiviteter ude. 
• Samarbejde med andre aktører: Musikskole, gymnastik- og 

svømmeafdeling. Spejderne er inviteret til balladedag. 
Samarbejde med basketafdelingen. Korsang i kirken.  

 
 

Hvilke temaer skal vi have sat gang i? 
 

• Hvordan arbejdes der med, at alle børn skal være en 
del af et fællesskab? 

• Samarbejde med flere aktører omkring skolen. Karate, 
skakklub og billedskole.  

• Demokrati og medbestemmelse 
• Hvordan laver man legeaftaler? Er det for flygtigt, når 

aftaler laves spontant? 
• Digital dannelse: Alle voksne har et ansvar for at føre 

samtale med børnene om det, de oplever på nettet. 
Hvordan gør vi det i SFO? 

• Hvad gør vi, når pigerne hellere vil tage hjem og tale med 
hinanden over messenger i stedet for at være sammen i 
SFO? Kan det blive en hyggelig ting i SFO? Hvordan er 
man en god kammerat i det digitale fællesskab? 

• Der er et passende niveau for mobilspil og 
computerspil i SFO’en nu.  

• Der er nogle temaer i 3. klasse, som vi helt sikkert er nødt 
til at have bevågenhed på, fordi der er en hård overgang 
til klubben, hvor alt er givet frit omkring brug af telefoner 
og computerspil. 

• Robusthed – i forhold til at være en del af et fællesskab. 

• Bæredygtighed ønskes der fokus på. 
 
 

6. Evt. (5 min) 
 

Kommende møder: 05. oktober, 3. november (samarb. med SB), 9. december 
(samarb. med SB), 4. april, 5. maj, 7. juni 

 


