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Referat af SFO forældrerådsmøde 

Onsdag d. 6. marts 2019 kl. 19.00-21.00 i personalerummet 

Mødeleder: Morten 
Referat: Pernille 
Afbud: Heidi Hjeds Bech, Marie-Louise Dalager Jørgensen, Jørgen Ole Skovgaard Pedersen 
Forplejning: Frugt og kaffe 
Fremmøde: Morten Larsen, Susanne Juul Vestergaard, Sarah Cramer Bjørn, Marie-Louise Lind Pedersen, 
Pernille Røm 

1. Velkommen, godkendelse af dagsorden   
Pernille, 5 min 
Ingen kommentarer. 
 

2. Nyt fra SFO – om personale, årshjul, økonomi 
Information, Pernille/ Heidi, 15 min 
Vi har sagt farvel til Jan, som har fået nyt arbejde. 1.4. starter Mads som klassepædagog i 3.C. Vi har 
en virksomhedspraktikant, Lisa, i de næste 8 uger.  
Årshjulet – der arbejdes fortsat med bevægelse og motion.  
Gennemgang af budget – ingen indsigelser.  
 

3. Årsmøde (skolebestyrelsen) 
- temaer 
Drøftelse, Morten/ alle, 10 min 
Den 7. maj kl. 19-21. Alle forældre på skolen er inviteret. Der plejer at være et oplæg og derefter en 
drøftelse.  
Forslag til temaer: Mobning, ensomhed, Cyberhus (de kan alt muligt ifht det, der kan være svært for 
børn/ unge), Når kunst gør en forskel (Morten ved mere om, hvordan man kan arbejde med dette), 
fællesskaber på tværs af alder, årgange mm 
Spørgsmål til hvorfor hedder det et årsmøde? Det kan være svært at vide, hvad mødet indebærer – 
der er f.eks. ikke valg til skolebestyrelsen eller andet, hvilket nogle forældre måske er i tvivl om.  

 
4. Virupfestival – kaffebod 

- Hvad skal vi gøre, og hvem gør hvad? 
Drøftelse/ beslutning, alle, 15 min 
Der er et ønske om at være synlige. SFO-forældrerådet vil gerne være der sammen med 
Skolebestyrelsen. ”Kom-og-få-en-snak-bod”. Vores forslag er en kaffebod, men det kunne også være 
noget med grønne planter. Kaffen må gerne være en form for bæredygtig kop.  
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Man kunne også lave ”kom og giv en god idé” - det kunne f.eks. være til bæredygtig hverdag 
(emballage i kantineboden mm). 
 

5. Punkter til kommende møde 
Drøftelse, alle, 5 min 
Virupfestival 
Evaluering af coffee-to-go 
Under nyt fra SFO: Siden sidst 
 

6. Evt. 
Der er coffee-to-go og en snak den 22.3. kl. 15-16. Morten sender et par linjer til Pernille, som sender 
ud fredag/ mandag inden. Susanne laver et skilt.  
Motorikrummet – kan klasserne fordeles anderledes på dagene? Pernille undersøger.  
Skraldespand ved fortovet foran p-pladsen er ofte fyldt – hvem tømmer? Kan den flyttes? Pernille 
undersøger.  
Det efterlyses, at der siger godmorgen til forældrene på gangene om morgenen fra personalets side.  
Der er meget trafik foran 0.klasse af større elever, som løber gennem gangen.  


