
Referat fra møde i SFO forældrerådet torsdag 12.01.17 

Tilstede: Glennie, Mette, søren, Berthe, Mogens, Bente 

Afbud: Rasmus, Helena, Lone 

Referent: Mogens 

Dagsorden 

1. Overgang fra SFO til klub 

a. Efter sommerferien kan både 3. 0g 4. klasserne gå fritidsklub. SFO modtager ikke længere 4. klasser 

mere efter 1.8.17. 

b. Plan for overflytning og overgang fra SFO til klub blev gennemgået. 

c. En repræsentant fra SFO forældrerådet deltager i forældremøde om overgang 

 

2. Evaluering af ”jul i gården” 

a. Det var koldt. Vi kan overveje at være i Alfa skolegården. 

b. Der var bedsteforældredag på både 1. og 2. årgang. Det skal vi gerne undgå næste år. 

c. Konceptet er godt. 

 

3. Støjudvalg - Det går støt fremad 

a. Støjdæmpende tiltag som er gennemført: 

i. Alle børn krydses ind i klasserne 

ii. Samling til foregår udenfor SFO området 

iii. Hjemmesko i Alfa. Det er i gang lige nu 

iv. Tæpper og rumdelere. Er indkøb og vi laver forsøg rundt omkring 

v. Lukkede døre. Døren indtil SFO er nu lukket og vi er i gang med at lukke døre til flere rum, 

så høje lyde ikke spredes til flere rum og gangarealer. 

 

b. Støjdæmpende tiltag som er planlagt og/eller undersøges 

i. Mobiltelefonområde 

ii. Høje voksenstemmer på tværs af lokaler – ”råb ikke” 

iii. Lydmaskering 

iv. Plasticlamelgardiner til puderum 

 

4. Opsyn og sikkerhed i SFO 

a. SFO’s regler og principper er tilgængelige på skolens hjemmeside under politikker og regningslinjer. 

Principperne blev gennemgået og diskuteret. 

b. Det skal fremhæves at børnene ikke er overvåget hele tiden 

 

5. Status på hjemmeskoprojekt 

a. Børnene har lært det 

b. Der er problemer med hvilke veje man kan gå hvis man f. eks skal fra raketten over til flyveren for at 

krydse ud. En løsning er at børnene må have udesko på, foran tabulex skærmene. Rød tape indkøbes 

og gulve afmærkes. 

c. Futterne er for tynde. Kraftigere futter indkøbes. 

6. Evt. 

a. Næste møde den 27. marts 

b. Punkter til næste møde 

i. SFO forældreråd ved skolefest, en lille bod måske 

ii. Luseplakater 

iii. Flyer til forældre – formål og indhold 

iv. De ikke kognitive kompetencer 

 


