
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hvis døren er låst, ring til 

Mettes mobil: 41872766 

 

 SFO FORÆLDRERÅDSMØDE 

 
Torsdag den 19.05.22 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: Heidi, Jacob, Karina, Jan, Mia, Panthea, Sofie, Jane 

1. Let måltid (30 min) 
 

2. Godkendelse af 
dagsorden  

(5 min) 

3. Runde fra personale 
og forældre 

(20 min) – Orientering og drøftelse 
Status fra personale:  
Personalesituation – Grethe går på pension efter et langt 
arbejdsliv. Rosa stopper til sommer efter at have været i Lones 
vikariat. Mathilde går på barsel efter sommerferien og Simon er på 
vej tilbage fra barsel. Kristian Camillo går på orlov fra august og et 
halvt år frem. Der er to pædagogstillinger i opslag og to 
ressourcepædagogstillinger.  
Det har været godt for børn og personale at balladedag og rollespil 
har kunnet gennemføres. Det giver energi til alle.  
Samarbejdsaftalen mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet 
er blevet redigeret efter der er kommet ny fritidspædagogisk 
vision.  
Status fra forældre: Der er ikke noget nyt. 

4. Balladedag og 
Rollespils-
arrangement 

(20 min) – til drøftelse 
• Hvordan kan vi bruge de to dage til at understøtte 

klassetrivsel og -fællesskab? 
Forslag om at styre forældrespisning til rollespilsarrangementet 
noget mere, fx spisegrupper på 4 familier, som selv organiserer 
mad til fællesspisning. 
 
 

5. Tema: Retningslinjer 
for brug af mobil og 
tablets 
 
(se bilag) 

(45 min) – Til drøftelse 
• Vi tager sammen et kig på de nuværende retningslinjer og 

kommer med forslag til, hvad og hvordan der arbejdes med 
teamet i det nye skoleår. 



   

• Forslag om at der etableres nogle aktiviteter i SFO-tiden 
med spil på mobiltelefon og computer i det sidste halve år 
af 3. klasse. Der foreslås følgende:  

• at der bliver lavet en hyggelig (frivillig for børnene) IT-cafe, som 

er for 2. og 3. klasse. Børnene skal enten deles op eller booke sig 

på 1-2 dage om ugen og der skal ikke være for mange på en gang. 

Børnene kan sammen med en voksen finde emner for noget tid 

frem (emnerne skal være inden for de rammer vi sætter). Det kan 

være emner for en dag eller længere tid ad gangen. Det kan være 

emner som: 

Vi spiller et spil sammen (på telefon, tablet, computer el andet) 

Vi finder YouTube videoer af dyr, musik eller andet. 

Vi programmer et spil, lego eller andet man kan programmere. 

Vi taler om gode digitale regler og får “kørekort” så vi må have 

mobiltelefonen i sfo. 

Og alle mulige andre spændende emner. 

• Forslag til arbejdsspørgsmål i det nye skoleår: 

- Kan vi have et forbud mod brug af mobiltelefoner, når vi ikke 

kan efterleve det 

- Gør armbåndstelefonerne noget godt for forældre, børn og 

personale. Gør det noget godt for klassefællesskabet+  

- Hvordan gør man børn selvhjulpne og robuste, hvor de klarere 

tingene selv og hvor bruger de voksne omkring sig? 

- Hvordan tager vi udgangspunkt i, at mobiler er i børns liv og at 

vi skal gå ind i IT-dannelse.  

 

Skolen afklarer, om der er brug for nye retningslinjer for brug af mobiler 

og tablets. 

Der arbejdes videre i personalegruppen og i SFO-forældrerådet med 

forslag til aktiviteter i SFO, der kan være med til at understøtte børnenes i 

legen på nettet. 

6. Evt. (5 min) 
 

Kommende møder: 05. oktober, 3. november (samarb. med SB), 9. december 
(samarb. med SB), 4. april, 19. maj, 7. juni (tildels med SB) 

 


