
Referat fra SFO forældreråd mandag den 29. august 2016 

Tilstede: Søren, Bente, Glennie, Anders, Anne, Lotte, Uffe, Lone, Berthe, Mogens 

Referat: Mogens 

Dagsorden: 

1. Siden sidst fra Alfa og Omega 

a. Personalesituationen – Bent Henriksen er gået på efterløn, Mette Hartvigsen fik job i 

Horsens kort før sommerferien, Janne Sørensen er ansat frem til 31.12.16, Katrine Jensen 

er ansat, Camilla er pædagogstuderende frem til november og Alexander er i praktik fra PA 

uddannelsen frem til sommeren 2017, Alexander er i praktik på deltid. Forældrerådet 

foreslår, at der bliver sendt billeder ud, når en ny medarbejder starter.  

b. Udflytter SFO til Dyngby lejren i uge 32 – fantastisk uge. SFO gentager successen næste år.  

c. Vi har drøftet udmeldelser på 4. årgang. 

d. UuV (understøttende undervisning) - Pædagogerne har børnene 4 lektioner alene pr uge. Et 

temanummer om uuv udkommer i efteråret. Glæd jer - der sker mange spændende ting i 

uuv 

 

2. Vikingeugen 

a. Børnene var meget begejstrede. Det kunne blive endnu bedre hvis undervisningen var med. 

b. Forældrerådsboden stod for langt væk fra vandkampområdet. Næste år skal der være 

bedre skiltning, som gør opmærksom på forældrerådets arbejde 

 

3. Evaluering af årets arbejde i SFO forældrerådet 

a. Det har været en positiv overraskelse. Det har være gode emner, jeg er blevet hørt, det er 

ikke en kaffeklub, det har været super godt 

b. Vi har fået vendt nogle gode emner, der har været gode debatter 

c. Det er berigende, at høre andre holdninger end ens egen 

d. Ledelsen får masser af input fra forælderene, som er brugt direkte ind det daglige 

pædagogiske arbejde. Ledelsen har fået klare udmeldelser fra forældrerådet 

 

4. Forældrerådsmødet den 22. september kl. 17.30 – 19.00 

a. Ikke på valg: Søren, Bente, Glennie, Lone 

b. Genopstiller: Ingen 

c. Skal vælges: 3 nye til det kommende SFO forældreråd 

d. Emne: Understøttende undervisning 

 

5. Evt. 


