
Referat – SFO forældrerådsmøde 25/11 2020 

Til stede: Jette Holdt Just, Anette Fischer Mortensen, Hanne Sørensen, Hanne Colding, Christian Øls Fredsbo, 

Bo Løvschall og Anne Mathiasen 

Fraværende: Sarah Kragh Pedersen, Henrik Rønde Ottosen og Mads Vaarby Sørensen 

 

17.15: Valg af ny referent 

Vi har besluttet en turnusordning, og Anne Mathiasen er referent på dette møde.  

17.15-17.20: Godkendelse af referat fra sidst 

Ingen kommentarer til sidste referat. 

17.20 – 17.30: Repræsentant til Tranbjerg Børnenes Venner 

Valg af repræsentant til Tranbjerg Børnenes Venner (TBV) udskydes til foråret 2021. På næste møde i SFO-

forældrerådet 23/2 2021 skal vi have valgt en repræsentant. 

Bo skriver ud til nuværende forældre i 0. klasser, om nogen ønsker at stille op til SFO-forældrerådet. Samtidig 

vil Christian kontakte nogle af tovholder-forældrene i klasserne. Får vi på baggrund af dette et hav af positive 

tilkendegivelser, udskrives der valg. 

På den måde får vi forhåbentlig flere forældre med i SFO-forældrerådet og samtidig flere kandidater til opstilling 

i TBV. 

17.30-17.45: Vedligehold af gårdene 

Hvis opgave er det at varetage arealerne rundt om klasserne? De mangler et facelift. 

Bo informerer om, at det pt. er OK Nygaard, der står for vedligeholdelsen. Gitte (fra administrationen) er 

opmærksom på problematikken omkring gårdene. Renoveringen af den store skolegård har dog primært fokus, 

derfor forsømmes de øvrige måske – men de bliver taget på sigt.  

Der er større sandsynlighed for, at vi får lov at afholde forældrearrangerede arbejdsweekender nu end tidligere, 

idet vores nuværende administrative leder vil se det som en værdi.  

Bo kontakter Gitte og hører, hvad planen er for vedligeholdelse og udvikling af gårdene. Inden næste møde 

23/2 2021 afstemmes dette, og på næste møde vil vi derfor kunne lægge en plan for, hvordan vi griber det 

praktisk an med at arrangere en arbejdsweekend. 

På baggrund af vores beslutning om bestilling af nyt legetøj m.v. til grønnegårdene er der nu blevet bestilt små 

fodboldmål, fodbolde m.v. til gårdene. Der er kommet ønsker ind fra klasserne og bestilt herefter.  

Bøgerne om corona, som vi på det seneste møde aftalte at bestille, er også blevet leveret. 

17.45-17.55: Samarbejdsaftale med skolebestyrelsen 

Vi skal have præciseret, hvilke beslutninger der skal vendes i skolebestyrelsen. Den nuværende formulering er 

for flydende og kan give anledning til forvirring. Dette drøftes med skolebestyrelsen på det efterfølgende møde 

kl. 18.00. 

18.00-18.45: Møde med skolebestyrelsen 

Vi er en del af skolebestyrelsens møde, hvor vi fremlægger økonomi samt de fokuspunkter, vi har og har haft i 

SFO-forældrerådet siden sidste møde i foråret 2020. Vi drøfter også den nye samarbejdsaftale med 

skolebestyrelsen på mødet. 

Særskilt referat af dette møde tages af referent Anne Martinus Illeborg fra skolebestyrelsen. 


