
 

Mødeleder: Ordstyrer og tidtager: Referent:  Forplejning:  

 
PUNKT  
 

Evt. kommentarer 
Dialog, 
orientering, 
beslutning 

Tid 

1. Godkendelse af referat  
  

Ref.: Ok fino 

2. Møde datoer Fremadrettet:  • Sarah 
 

17:15-
17:25 

Ref.: Mindst 3 datoer skal fastsættes 
Næste møde 03.11.2020(17:15-19:15) 
Møde med SFO forældreråd og skolebestyrelse 26.11.2020 og  
26.04.2021(17:30-20:00) 
Møde i SFO forældreråd 23.02.2021(17:15-19:15) 
Møde i SFO forældreråd 25.05.2021 (17:15-19:15) 

3. Corona opdatering:   • Hanne og Henrik 
 

17:25-
17:40 

Ref.: Forældre rådes til ikke at komme på skolen. Der er stadig klasse opdelt og udeområder etc. 
Så alt den nye struktur vi snakkede om, er ikke i spil endnu. Morgen SFO er dog blandet og også 
om eftermiddagen.  
I efterårsferien kan det være der bliver blandet lidt mere. Men de prøver selvfølgelig at 
arrangere det således at grupperne blandet så lidt så muligt. Hensigten er at evt. blandede 
grupper bliver faste i hele efterårsferien. 
Der laves en opfordring til forældrene at melde til og fra SFO i efterårsferien så det er lettere at 
planlægge og sørge for at der bliver dannet de bedste grupper.  

4. Ansættelse af 
fritidspædagoisk 
leder/stedfortræder til SFO:   

• Hanne GammelGaard 
 

17:40-
18:15 

Ref.: Hanne Gammelgaard er ved at lave opslag og vil gerne høre hvad vi mener er vigtigt i 
forhold til ansættelse af en ny fritidspædagogisk leder.  
Pædagogisk leder-Bo er leder for 0. årg og SFO Så han er leder for alle pædagogerne.  
Fritidspædagogisk leder er kun leder i SFO. En mellemleder stilling.   
Lige nu skal opslaget måske skæres lidt til så det er beskrevet lidt mere i forhold til den ledelse 
som forventes. Men det skal være en kandidat som er vild med almindelige dagligdags 
planlægning.  
Lige nu mangler den daglige pædagogiske sparring. 
Mandag 05.10.2020 og 08.10:2020 skal samtalerne holdes og Hanne Gammelgaard vil gerne 
have to med fra SFO-forældrerådet Samtalerne lægges fra 16:00-færdig 
Forældrerepræsentanter  
Christian Fredsbo 
Jette Holt Just  

5. Aktiviteter i morgen SFO:  • Jette 
 

18:15-
18:25 



Ref.:  Henrik: Morgen SFO er for dem der kommer tidligt og tanken er at det skal minde om en 
tidlig morgen derhjemme. Det var inden corona tiden. Efter Corona har de ikke rigtig måtte lege 
med noget eller servere morgenmad etc. Nu er der en pædagog der skal tjekke børn ind og ud 
fordi børnene ikke selv må gøre det. Så er der en pædagog til måske 70 børn. Aktiviteterne 
begrænses af at det vanlige legetøj ikke må være fremme. Fokus er hyggelige og rolige 
morgener. 

6. Skærm/tv i SFOén vs.   • Udeliv -Hvad er den pædagogiske 
baggrund for at sætte tegnefilm 
på, når skoledagen, og der 
endelig er SFO-tid/frileg? 
Ønske om/opfordring til mere 
udeliv i SFO tiden ´(Sarah) 

 18:25-
18.40 

Ref.:  Det er svært at få det til at hænge sammen fordi der er så mange små grupper og der er 
mange der skal sendes hjem og det skal kordineres. Der må ikke leges med legetøj. Men Henrik 
siger at de er afsted flere grupper hver dag til boldbanen, naturcenteret etc.  
Pædagogerne skal have planlagt et møde, så de kan fagligt sparre og udveksle de gode ideer. 
Hanne lover at hun vil tage dette op.  
De sidste 14 dage er der forældre der har hentet børn siddende  foran en tegnefilm. Det føles 
som brandslukning.  
  

7. Pause i Grønnegaarden 
 

• Ingen legeredskaber i 
grønnegaardene, hvor 1.A holder 
pause i løbet af dagen samt har 
SFO tid. Er det ligesådan hos 
andre klasser? Kan vi gøre noget? 
Tilføre noget fra de andre gårde 
Hvad er udsigterne til at komme 
tilbage i den store skolegaard ift. 
Corona. Sarah. 

 
18:40-
18:50 

Ref.: Noget med turnus i Grønnegårdene, der er indkøbt legetøj som skal sendes ud.   
8. Ferie pasning  

 
 

• Planlægning af feriepasning. 
Planlagt aktiviteter eller fri leg? 
Annette 

 
18:50-
19:05 

Ref.: Hvad kan man forvente af en ferie pasning. Normalt er der en tur hver dag. Mooncar tur, 
Grill, tur til alle legepladserne. Normalt vil der være ugeplan der meldes ud i god tid.  

9. Midler til den store 
skolegaard 

• (Hanne) 
Tidshorisont for frigivelse af 
midler. 

 19:05-
19:15 

Ref.:   Det er lidt uklart hvor mange penge der er tilovers nu her fordi der er brugt en del midler 
på vikarer grundet corona. Hanne Gammelgaard ser på økonomien sammen med Gitte 
adm.leder og giver så besked til Tranbjergbørnenes venner, så der kan komme gang i 
etableringen af dele af den store skolegård.  



10. Kommende 
dagsorden/eventuelt 

•   
 

11. Tabulex 
 

• Forventninger til forældrenes 
brug af dette ift. 
Afhentningspunkter, fridage mv.? 
Kommikation herom 

  

Ref.:  Der mangler en italesættelse af vigtigheden af at få registreret ordentligt og fast i Tabulex. 
Så pædagogerne bedre kan planlægge deres dag.   
Måske kan man også bringe tit grupperne i spil. Måske er der en superbruger som kan hjælpe 
andre med at bruge programmet. Hvis det er det der er problemet.  
Hvad er Corona SFO kan vi finde på noget der er bedre hvis planlægningen fra forældrenes side 
er skarpere.                                                                                                                                     

12. Retningslinier for 
Chromebook I SFO tiden 

•   19:15 

 

13. Årshjul •    

Ref.: Forædlerne har ikke brugt dette og derfor vil det blive nytænkt og laves på uge niveau.  

14. Århus forældreorganisation •    

 


