
Referat af forældreråds møde 28.01.2020 kl. 17.15-19.00 

Mødeleder:  Ordstyrer og tidtager: Bo Referent: MR Forplejning:  

 
PUNKT  
 

Evt. kommentarer 
Dialog, 
orientering, 
beslutning 

Tid 

1. Godkendelse af referat •  
 

17.15 

Ref.: ok 

2. Forældrerådets funktion:  •  
  

Ref.:  
Bo starter med at orientere omkring forældrerådets funktion. Punktet er på fordi gruppen har 
været lidt i tvivl om hvad vi som SFO-forældreråd er med til at bestemme og påvirke. Bo 
udleverer print fra Aarhus Kommunes beskrivelser af forældreråd i SFO. 

3. Budget:  •  
  

Ref.:  
Bo orienterer omkring budget. Der er bestyrelsesmøde den 20. april hvor der skal tages nogle 
beslutninger for 2020. Fra 2019 er der et overskud på 100.000 og i 2020 vil der sådan som det ser 
ud nu være et overskud på 1.000.000. Bo vil gerne høre vores mening om de tanker SFO og 
skolen selv har gjort sig i forhold til om pengene skal bruges på personale, Forskønnelse af skolen 
eller nyindkøb så som opgradering af grønne gårde og andre lege områder. Der er stemning i 
gruppen for at bruge pengene på at indkøbe nye legeredskaber til børnene. Det skal nævnes at 
bo orientere at de personalemæssigt ikke vil være presset og der også er penge til vikarer ud 
over de1,5 mio. 
Der er enighed i gruppen om at man godt kunne arrangere forældre arbejdsdag. Det aftales at Bo 
afklare med det tekniske personale hvad de synes der bør laves og hvad vi som forældre må lave. 
Det kunne være male arbejde. Herefter vil Bo melde tilbage til forældre rådet og så skal vi 
planlægge en forælder arbejdsdag. 

4. Telefon politik:  •  
  

Ref.:  
Hvad er vores holdning til den politik der foreligger? Der er noget personale i 3 klasses SFO der 
oplever problemer med at styre de mange telefoner specielt ved spidsbelastnings tidspunkter 
når alle får fri. Som det er lige nu, må børnene selv have telefonen når de har fri og lave lege 
aftaler etc. Der var lidt delte meninger om dette punkt men umiddelbart var der mest enighed 
omkring at så skulle man fjerne den passage med at de måtte have telefonerne og så skulle 
børnene bare lave lege aftaler på forhånd eller så låne telefonen i SFO.  

5. Madkultur •  
  

Ref.: 
Det er forældrerådets formand/fordame der har fået henvendelser i forhold til frivilligheden med 
hensyn til spisning. Primært i 0-klasses SFO hvor nogle forældre oplever at deres børn ikke får 
spist. Om man kunne lave lidt fastere rammer og sørge for at børnene ikke spiste alene. Der 
opfordres til at de forældre der oplever problemerne med at deres børn ikke får spist, tager fast i 
pædagog så skal de nok være mere opmærksomme på det enkelte barn.  

6. Placering af bordfodbold:  •    

Ref.:  



Bo kigger på andre placeringer af bordfoldbold og Bordtennis hvis der er andre muligheder. 
  

7. Mooncar •  
 

 

Ref.: 
Der har været henvendelser omkring sikkerhed og kørsel og snak om opdeling af skolegård 0-1 
klasse så de kun må køre i den ene ende. Lige pludselig er det sat i værk men der er ikke nogen 
der har sagt noget. Der er dog bred enighed om at det fungerer.  

8. Udtjekning •  
  

Ref.: 
henvendelse omkring dette fra andre forældre der oplevede at andre havde tjekket deres børn 
ud etc. Det bør dog være opstarts problemer og nyhedsværdien bør mindskes. Bo har ikke 
oplevet det som et problem længere henne på året og det virker til at det ikke er et stort 
problem længere.  

9. Personalets 
imødekommenhed: 

•   
 

Ref.: Dette punkt er også på, på baggrund af forældrehenvendelser. Der er lidt blandet meninger 
om dette punkt. Det er ikke noget alle i forældrerådet oplever men måske mest noget der 
opleves når der er vikar på. Det er måske også noget dagsform ting både fra personale og 
forældre.                                                               

10. Evt. •   
 

Ref.:      Kommende punkter til dagsorden 
 
Vedligeholdelse af den nye grønnegård 
 
Årshjul  
 
udeliv.                                                                                                                                

11. Slut. •   
 

 


