
Referat fra møde i SFO forældrerådet den 20. august 2018 

Deltagere: Glennie, Lone, Mette, Søren, Sarah, Rasmus, Anne, Berthe, Mogens 

Afbud: Helena 

Referent: Mogens 

Dagsorden: 

1. Status på årets arbejde i forældrerådet 
a. Søren (formand fra SFO forældrerådet) deltog 1. skoledag sammen med formanden 

for skolebestyrelsen. SFO blev på den måde mere synlig første skoledag. Gentages 
gerne næste år på 1. skoledag. 

b. Dyngby ugen, endnu engang en stor succes. 
c. Ny madpakkeordning har været diskuteret. Skal repeteres for de nye 1. klasser.  
d. En pædagogisk debat af ”kan” og ”skal” aktiviteter med baggrund i den afholdte 

Kabaret. Der var opbakning til ”skal” aktiviteter. Forældrerådet udtaler, at der god 
opbakning omkring en kommende kabaret. 

e. Efter debat i forældrerådet har der ikke været spil på computere og ipads i Omega i 
forgange år. 

f. Jul i Gården. Godt julearrangement hvor forældrerådet deltog 
g. Der har i løbet af året været talt om tabulex tilmeldinger. Flere perioder har 

tilmeldinger ikke passet.  
h. Fri for mobberi kursusdag fredag den 26. oktober. SFO opfordrer til, at så mange 

som muligt får tidligt fri. 
i. Der har været diskuteret om ikke indmeldte børn i SFO, kan deltage i SFO 

arrangementer. Skal op i skolebestyrelsen. 
j. Forældresamarbejde til hjemmesiden har været gennemarbejdet. 
k. Der har været gode debatter af pædagogiske dilemmaer. 

 
2. Kommende forældremøde torsdag den 27. september kl. 19.30 – 21.00 

a. Program 
i. Rundvisning med introduktion af rum og aktiviteter. 

ii. Valg til SFO forældrerådet. 
3. Evt. 

a. Glennie er valg som skolebestyrelsens repræsentant i SFO forældrerådet 
b. Der skal laves opslag med billeder, så man kan se hvem der er valgt til SFO 

forældrerådet.  
c. Forslag om en infoaften om SFO før den egentlige skolestart. Evt. et fyraftensmøde. 
d. En ide om en kortere skoledag den første uge, f. eks til kl. 12.00. 


