
Referat fra forældrerådsmøde onsdag d. 27. august 2014 

 

Deltagere: Teresa, Ina, Marie, Uffe, Anders, Martin, Nancy. Afbud fra Joan og Mogens. 

 

Dagsorden: 

1. År 0 med skolereform. Hvordan opleves hverdagen af medarbejdere, børn og forældre? 

Udmeldelser fra SFO? 

2. Personalesituationen lige nu. 

3. Mobiltelefon, retningslinjer 

4. Valg til forældreråd/forældremødedato 

5. Evt. 

 

Ad 1: Hverdagen er nu i gang med skolereformen. Der tegner sig et billede af en travl skole-

dag for både børn og medarbejdere. Vi skal dog huske at tage højde for, at vi kun er 14 dage 

ind i skoleåret og den nye hverdag er endnu ikke faldet helt på plads. Det lader til, at det kan 

knibe med spisningen for de mindre børn og pauserne er for nogle en ”mangelvare”. Det er 

trætte børn, som hen på eftermiddagen hentes fra SFO. 

 

Der har indtil videre været under 10 udmeldelser af SFO. 

 

Ugeplaner for Alfa og Omega er på vej….! 

 

Ad 2: På personalesiden er det således, at Mogens er souschef og Lisbeth er i Lones fravær 

fritidspædagogisk leder. Det er uafklaret, hvor længe Lones fravær er. Jackson er tilbage (og 

Katrine Jensen er ophørt). 

 

Ad 3: Der har været henvendelser omkring vores mobiltelefon politik i Alfa og Omega. Ret-

ningslinjerne for Alfa (0. – 2. klasse) er beskrevet og kommer snarest ud på hjemmesiden. For 

Omega gælder, at børn gerne må ringe fra deres mobiler – og hvis ikke de har egne mobiler, 

må de låne Omegas til legeaftaler. 

 

Ad 4: Vi afholder forældremøde og valg til forældreråd tirsdag d. 23. september.  Marie, 

Teresa og Martin er ikke på valg, Uffe og Anders genopstiller, Ina og Joan takker af. I den for-

bindelse vil jeg gerne takke begge for arbejdskraft og engagement i SFO’s drift over de to for-

løbne år! 

 

AD 5:Der var en drøftelse af kan- og skal-aktiviteter i Omega. Måske skal disse begreber 

veksles til fordel for nogle andre, så budskabet kommer tydeligere frem. Pointen er, at man i 

fællesskabet i SFO forpligter sig til deltagelse i nogle specifikke forløb. Det kan være perio-

devise aktiviteter, hvor man skal komme ”om onsdagen”, fordi ens tilstedeværelse er nødven-

dig, for at alle har det sjovt. Der kan f.eks. være tale om et musikforløb, som skal munde ud i 

en optræden. 

 

Ref/Berthe 


