
Referat SFO forældrerådsmøde 
Tranbjergsskolen 

 
03.11.2020 - Kl. 17:15-19:15 

 
 
Tilstede 

Jette Holdt Just, Anne Mathiasan, Christian Øls Fredsbo, Hanne Sørensen, Mads Vaarby Sørensen, 
Sarah Kragh Pedersen, Henrik Rønde Ottesen, Hanne Colding, Bo Løvschall Jensen , Annette 
Fischer Mortensen 

 
Valg af ny referent 
Da Mette har meldt sig ud af forældrerådet, 
mangler vi en ny referent. 
17:15-17:25 
 
Jette Holdt Just skriver referat 3. november.  

Efterfølgende er der turnusordning 

 
 
Godkend referat fra sidst 
17:25-17:30 
 
Ingen kommentarer 

 
 
Århus forældreorganisation – 
Besøg af daglig leder Mette Bach Larsen 
Ifbm. vores medlemskab i ÅFO og et 
tidligere ønske om udmeldelse. 
Beslutning om medlemskab træffes 
herefter i forlængelse af oplægget. 
Mette Bach Larsen (ÅFO) 
17:30-18:30 
 
Besøg af leder Mette Bach Larsen og Thomas, formanden, for bestyrelsen.  

De fortæller om deres virke i relation til SFO-sammenhæng, og hvordan de kan påvirke ting i den politiske 
dagsorden.  

Formålet er at træffe afgørelse om fortsat medlemskab. Prisen er 12 kr. pr. SFO barn. 

SFO-forældrerådet vælger at fortsætte medlemsskabet et yderligt år.  

I 2021 afgøres det, om vi ønsker at opsige medlemsskabet for 2022.  



Corona opdatering 

Status. 
Hvor er vi lige nu ift Corona tiltag, 
retningslinjer mv. 
Hvilken betydning har det for hverdagen i 
SFO lige nu? 
Relationer på tværs, den nye struktur mv. 
18:30-18:40 
 
Medarbejderstaben italesætter corona og er tæt på situationen. Medarbejderne tilpasser sig løbende de 
nye retningslinjer og håndtering heraf. 

Der er fundet en god dagligdag i den ”nye hverdag”. 

Der laves mange forskellige aktiviteter i både klasserne og i udeområder. Klasserne har fået en del ting ind i 
hver klasse i skabene, således der er aktiviteter. 

Aktiviteterne laves klassevis og ikke efter interesse.  

Det kan komme på tale at lave rotations princip i børneklassernes nærområde.  

Det er vigtigt, at der er god vidensdeling mellem pædagogerne i forhold til aktiviteter med børnene.  

 
Ansættelse af fritidspædagogisk leder/ 
stedfortræder til SFO 
Status 
18:40-18:45 
 
Benny kommer fra en lignende stilling i aarhus og er i gang med en lederuddannelse.  

Han starter 1. december.  

 
Tranbjerg Børnenes Venner 
Oplæg fra Hanne Sørensen ift. at 
foreningen mangler en SFO-repræsentant. 
18:45-18:55 
 
Der mangler en SFO-repræsentant. Det er et krav, at der er en repræsentant fra SFO.  

Hanne er repræsentant for det på nuværende tidspunkt.  

Hanne fortæller om Tranbjerg Børnenes Venner, og hvordan det startede og herunder bestyrelsen.  

Formålet er at skabe gode yderområder for børnene. Derudover er der også fokus på andre ting og skabe 
andre aktiviteter. Bestyrelsen er selv meget udførende i opgaverne, og Hanne varetager 
fondsansøgningerne.  

På nuværende tidspunkt er der 7 bestyrelsen.  

Der overvejes indtil næste møde den 25. november.  



Køb af børnebog til SFO 

Jette har et link med. 
18:55-19:05 
 
Det er besluttet at bestille 2 bøger til hver klasse og der er 12 enheder.  

Dermed 24 bøger ønskes bestilt.  

Virksomheden er: Caretoons ved Anne Kathrine B. Nielsen, akbn@caretoons.dk, 24 63 02 47  

 

 
Nyt legetøj til SFO 
Jette 
19:05-19:15 
 
Hanne og Henrik tager det med på personalemøde den 4. november i forhold til optimering af 
områderne/legetøj til børnene.  

Der er økonomiske midler til rådighed.  

 

Evt.  

Nye medlemmer til SFO-fællesrådet mangler fra den nye 0. årgang. 

 

 
Kommende dagsorden 
 
Samarbejdsaftale med skolebestyrelsen 
 
Vi skal alle have læst den igennem til næste møde den 25. november. 

 
 
Vedligehold af gårdene 
Jette 

mailto:akbn@caretoons.dk

