
Referat fra møde i SFO forældrerådet mandag den 27. marts 2017 
 
Deltagere: Søren, Glennie, Rasmus, Mette, Lone, Berthe, Mogens 
Afbud: Helena, Bente  
Referent Mogens  
 
Dagsorden: 

1. Mål og indholdsbeskrivelse for Sfo 
1. Høringsmateriale til ny revideret ”rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for Sfo i Aarhus 

kommune” blevet gennemgået. Forældrerådet indsender høringssvar. 
 

2. Personalesituationen 
1. Ifm. med at 4. Klasserne ikke skal være i Sfo mere fra 1.8.2017, skal der ske en reduktion af 

medarbejderne i Sfo. Det betyder at 1 medarbejder overgår til kommunens udviklingspulje 
og ikke skal arbejde på Solbjergskolen mere, men tilbydes i stedet for et andet job i 
kommunen. Sfo skal muligvis også afgive en medarbejder til foråret 2018.  
 

3. Robusthed - hvad vil det sige? 
1. Forældrerådet arbejdede med begrebet “robusthed”, til brug for det videre arbejde i 

medarbejdergruppen, som arbejder på at beskrive begrebet. Her er resultatet af arbejdet. 
Kendetegn for det robuste skolebarn kan være: 

 Barnet har selvtillid nok til at kunne klare modgang. 
 Barnet er nysgerrigt, interesseret, spørgende og evner at være i læring. 
 Barnet har tillid og respekt for voksne, som er fundamentet for at kunne tage 

ansvar og have omsorg for andre. 
 Barnet kan sætte sig ind i andres behov, foran egne behov.  
 Barnet har en afbalanceret impulskontrol. 
 Barnet kan klare de skift, som dagen byder på. 
 Barnet tåler/kan håndtere både at tabe og at vinde. 
 Barnet kan tage beslutninger og har vilje. 
 Barnet kan sige fra og til, sætte grænser. 
 Barnet er vedholdent. 
 Barnet kan sætte kurs, være i kurs og holde kurs. 
 Barnet er ikke bange for at kaste sig ud i noget nyt, er ikke bange for at fejle. 

 
4. Overgang til klub 

1. Der har været informationsmøde i fritidsklubben. Mødet handlede om overgang fra Sfo til 
klub, med primært opmærksomhed på nuværende 3. og 4. Klasser. En pjece om klubben 
kan anbefales.  

5. Evt 
1. Skolefest 
2. Vikinguge 

 Vikingeugen bliver i år kun på to dage. Det bliver onsdag den 28. og torsdag den 29. 
juni. 

 

 


