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PUNKT  
 

Evt. kommentarer 
Dialog, 
orientering, 
beslutning 

Tid 

1. Godkendelse af referat •  
  

Ref.:  

2. Ny Struktur i SFO •  
  

Ref.: Hvad er mulighederne for alders integreret SFO-Bo fortæller om fordelene ved dette.  Man 
ville undgå at man starter 100 børn som ikke ved noget sammen med nogle pædagoger som lige 
er stoppet med en 3. klasse og også lige skal huske hvordan det er at starte nede i 0-sfo igen. 
Både Henrik og Bo er positive overfor ideen.  
Det vil være de kommende klasser der vil opleve dette. Fx 0.a og 0.b vil gå sammen med 1. a og 
1. b et sted og de andre klasser vil gå et andet sted. Det skal ikke være synderligt fastlåst så hvis 
man gerne vil lege sammen med en i den anden klasse så må man godt det. Det er også 
meningen at der vil blive lavet aktiviteter på tværs.  
Planen for det sættes i gang når vi har drøftet det her i SFO-forældrerådet og blevet enige om at 
vi også bakker op omkring ideen.  
SFO-forældrerådet bakker op omkring denne nye struktur i SFO en. Alle synes det lyder som en 
god ide for medarbejderne og for børnene.  
Bo vil lave et skriv som også skal sendes ud til de nye børn så forældrene ved hvad der kommer 
til at ske når deres børn starter i skolen. Dette skriv vil Bo sende omkring forældrerådet så vi kan 
godkende og komme med kommentarer.  

3. Ansættelse/udvalg   •  
  

Ref.: Der skal laves et ansættelsesudvalg med 2 repræsentanter fra SFO-forældrerådet.  
Der er 2 der skal på barsel hvor der skal slås 2 stillinger op. Og der skal slås en fritids pædagogisk 
leder op i SFO en.  
Stillingsopslag skal lave nu og skal slås op nu. Ansættelsessamtaler ugen op mod sommerferien 
og med start efter sommerferien.  
Der bør laves 3 opslag så det er helt klart hvilken stilling man kommer til samtale på.  
1 pædagog stilling 
1 fritids pædagogisk stilling 
Og 2 barsels vikariater på 3 måneder  

4. Medlemskab af Aarhus 
forældreorganisation/udmeldelse  

•  
  

Ref.: Vi er medlem. For 2 år siden blev det besluttet at vi gerne ville melde os ud. SFO troede at vi 
var meldt ud, men det var vi så desværre ikke. Og nu står vi så i den situation at alle SFO-
forældreråd i Aarhus er medlemmer nu. Og vi kan ikke bare melde os ud åbenbart. Vi skal drøfte 
igen om vi vil melde os ud. Vi ønsker at de skal komme ud og fortælle os om hvad det er vi kan 
bruge foreningen til. Hvad får vi for en mooncar det er ca. hvad det koster 5000kr om året.   

5. Møde med skolebestyrelse 26/5 •  
  

Ref.: Der er modtaget dagsorden i AULA. De regner med at det bliver et teams møde.  



6. Eventuelt Varsel om ferie 
melding i tabulex senest 
24.05.2020  

•   
 

Ref.: Mads bringer emnet op fordi i forhold til Corona kan det være svært for mange at melde 
hvordan deres ferie ligger lige nu fordi nogle måske bliver tvunget til at holde deres ferie på 
andre tidspunkter end der hvor den normalt ligger. Bo siger at det er muligt at skubbe fristen den 
24.05.2020.   

 

Punkter til næste møde:? 

 


