
Referat SFO forældrerådsmøde  
Tranbjergsskolen 

23.02.2021 - Kl. 17:15-19:15 

Tilstede: Jette Holdt Just, Anne Mathiasen, Christian Øls Fredsbo, Hanne Sørensen, Mads 
Vaarby Sørensen, Sarah Kragh Pedersen, Henrik Rønde Ottesen, Hanne Colding, Bo 
Løvschall Jensen, Annette Fischer Mortensen. 
 
Dagsorden for mødet: 
 

 
 
 

Dagsorden SFO forældrerådsmøde  
Tranbjergsskolen 

 
23.02.2021 - Kl. 17:15-19:15 

Vælge mødets referent 
 

17:15-17:20 

SFO og Corona status 
(Bo) 

17:20-17:35 

Regnskab og Budget 
(Bo) 

17:35-17:50 

Opfølgning på referater fra 2020 
Har vi hængepartier? 
(Bo) 

17:50-17:55 

SFO Hjemmesiden  
Feedback fra forældrerådet – rummer den 
det vi ønsker? 
(Bo) 

17:55-18:05 

Valg til SFO-forældreråd.  
Skal/kan vi gøre noget for at aktivere 0. 
årgang? 
(Bo) 

18:05-18:15 

Samarbejdsaftale med skolebestyrelsen 
Eldin og Sarah har præciseret aftalen – 
gennemgang/godkendelse heraf. 
(Sarah) 

18:15-18:40 

Struktur i SFO  
Status på den tidligere vedtagede 
strukturændring.  
(Hanne Sørensen/Bo) 

18:40-18:55 

Telefonpolitik  
Udlån af SFO’ens telefon 
(Hanne Sørensen/Bo) 

18:55-19:05 

TBV 
Repræsentant til Tranbjerg Børnenes 
Venner skal vælges. 

19:05-19:15 



Vælge mødets referent: 
Turnusordning. 
Sarah referent i dag. 
Jette referent til næstkommende møde 26/4. 
 
SFO og Corona status 
Alle kan komme i SFO. SFO er stadig klasseopdelt. Samme udeområde og toiletter som før. 
 
Morgen-SFO er udvidet siden genåbningen, så den nu foregår afdelingsvis. Yderpunkterne er 
dog stadig blandet. 2 medarbejdere er tilføjet. 
 
Fremmødet er ca. 50%. Kl. 16:15 er SFO tømt. 
Der har været få indmeldinger og udmeldinger, dermed ikke noget af betydning. 
Der er 2 måneders opsigelse. 
 
Det lader til, at dem der har brug for det, er i SFO. 
Alle er velkomne. I yderpunkterne kan det ikke garanteres, at det kun er klassevis. SFO’en er 
åben for at understøtte det sociale liv. 
 
Medarbejder pointerer, at det er relevant at kigge på om nogen på 2. årgang kan have et 
socialt behov for at komme tilbage i SFO. 
Måske bliver børnene hjemme, fordi forældrene er bekymrede. 
Begrænsede muligheder i SFO’en pga. Corona, fx gymnastiksalen. 
Ligeledes skal der rettes et fokus mod 0. årgang, som ikke har lært at gå i SFO. 
 
Forældrehenvendelse ift. toiletterne udenfor. De kaldes af børnene ulækre, måske er det 
”bare” mudder. 
Toiletterne rengøres én gang dagligt. Kan evt. tages op til revurdering. 
 
Regnskab og Budget 
Overskud i 2020. SFO kører godt. 
Vi har købt en multibane. 
 
Vi har 410 børn i SFO. 10 børn med ekstra timer, som skal i KLUB til sommer, men det får 
ingen betydning for de ansatte, så i 2021 er der derfor de samme ansatte. 
 
Pengene fra overskuddet kan bl.a. bruges på udfordringen omkring køkkenet i Morgen-SFO 
(ca. 100.000 kr. for et nyt køkken). Evt. vælte væggen fra køkkenet ind til grøn stue for at 
lave et fællesrum, ligesom fx 0.A lokalet – forespurgt tilbud, afventer svar. 
 
En forælder foreslår flere borde/bænkesæt til udeområderne, så børnene kan sidde udenfor. 
Personalet mener, at der burde være mange borde/bænkesæt. 
OBS: Hvor er de blevet af? 
 
En forælder foreslår, at der kan købes personale for pengene, så fx udfordringerne med at 
kunne tage på tur med nogle børn bliver imødekommet. Desuden ville det være en hjælp, når 
0. årgang skal ”lære at gå i SFO”, når Corona er slut. 
Dette kunne eksempelvis være en projektansættelse. 
 
Store skolegård er ikke færdig finansieret. Område 1 laves nu. 



 
En forælder har en forespørgsel på basketbane i den lille skolegård. 
Dette er ikke en god idé ift. højden, da boldene vil ende på tagene. Samtidig er der for mange 
vinduer. Løsingen skulle i så fald være en ”mini-mulitibane”, men banderne på sådan en vil 
lukke af for lyset til klasselokalerne. 
Alternativt skulle man optimere ”jordhullet” bag ved Morgen-SFO, og dræne hullet for vand, 
så denne kunne bruges. 
 
En forælder foreslår, at man bruger nogle penge på de små grønnegårde. 
 
Undersøg hvem der har ansvaret for det generelle vedligehold. 
 
Opfølgning på referater fra 2020 
Referat fra 25/11 mangler på hjemmesiden. 
 
Siden med referaterne fremstår lidt kludret ift. pdf-navne på dokumenterne.  
Kan det ensrettes? 
 
SFO Hjemmesiden  
Bo vil gerne have opdateret hjemmesiden. 
 
SFO-forældreråd ligger under ”samarbejde med forældre” 
Burde det ligge under ”SFO”? 
Det kunne det gøre, eller også skal det forblive under ”samarbejde med forældre”, og så 
linker man til dette under ”SFO”. 
 
En forælder foreslår, at man fremhæver aktiviteter på hjemmesiden med inspiration fra 
Interskolen. 
 
Visionen om mål-og indhold skal fremgå af hjemmesiden. 
 
Der kan med fordel uploades nogle videoer. 
 
Forældrerådets side på hjemmesiden bør opdateres, så den er mere tiltrækkende. 
Hvad skal fremgå af hjemmesiden? Fx billeder af forældrerådet, så forældrerådet bliver 
genkendelige for andre forældre. Dette vil være i tråd med ønsket om et mere synligt 
forældreråd, og gøre det lettere for andre forælder at komme med forældrehenvendelser. 
 
OBS: Dagsordenen tilføjes referaterne fremover. 
 
Under punktet ”opgaver” på hjemmesiden skal fritidspædagogisk leder rettes til pædagogisk 
leder. 
 
Til næstkommende møde vil Jette og Anne lave et oplæg til hjemmesiden ift. tekst, ønskede 
informationer, billeder mv. Et forslag er at der laves en ”salgsboks” med en forælder 
udtalelse: ”Jeg har valgt det, fordi…” 
Oplæg til hjemmeside skal gennem en redaktør. 
 
 
 



Valg til SFO-forældreråd.  
Vi vil afholde valg til forældrerådet for 0. og 1. årgang efter sommerferien, når vi må mødes 
fysisk igen. Fx til informationsmødet eller første forældremøde. 
Christian melder sig til at repræsentere forældrerådet ved dette møde. 
 
Samarbejdsaftale med skolebestyrelsen 
Sarah og Eldin har sammen præciseret samarbejdsaftalens nye punkt, så det lyder: 
 

Ved større principielle ændringer, af strukturel eller pædagogisk art, i SFO skal der i 
processen sikres en drøftelse med skolebestyrelsen. ”En større ændring defineres som 
en, der berører: 

• Flere årgange 
• Større investeringer, der har betydning for skolens samlede økonomi 
• Overgange fra dagtilbud til skole eller SFO til KLUB 

 
Det fremtidige samarbejde mellem SFO-forældreråd og skolebestyrelse bygger på dialog, så 
der kommer en rød tråd mellem skole- og fritidsdelen. 
Drøftelsen sikres gennem udveksling af dagsordner samt udvidelse af de nuværende møder 
mellem SFO og skolebestyrelse, fx dialogmøder med forskellige temaer. Møder hvor vi 
fælles bliver enige om, hvad dagsordenen er. 
 
SFO-forældrerådet har godkendt punktet til samarbejdsaftalen. 
 
Skolebestyrelsen er repræsenteret i Tranbjerg Børnenes Venner (TBV), så derigennem er de 
informeret om det arbejde, der sker på skolen initieret af TBV. 
 
Ift. udeområderne er der lavet en helhedsplan, som vi følger. 
 
Skolebestyrelsen spørger, om SFO-forældrerådet har idéer til en temadag for forældre på 
alle årgange. Et forslag er emnet: Trivsel.  
 
Struktur i SFO  
Den nye vision- og målbeskrivelse for SFO fører naturligt frem til en struktur-snak, når vi 
skal drøfte, hvad vi vil med SFO. 
 
Den vedtagede strukturændring er ikke implementeret pga. Corona. 
Det overvejes, hvordan dette gribes an i det nye skoleår. 
Der bør tænkes et medarbejderperspektiv med i dette. Ud fra et pædagogisk synspunkt vil 
man børnene det bedste. Ud fra et ledelsesperspektiv er der en pointe med at vente til 2022. 
Forslag til dialogmøde med skolebestyrelsen omkring dette. Sarah kontakter Eldin. 
 
Telefonpolitik 
Telefonpolitikken i SFO bliver efterlevet på forskelligvis af personalet. 
Vigtig at alle ansatte kender reglerne, også vikarer og studerende. 
 



Politikken er at 0., 1. og 2. årgang ikke skal have telefonen fremme. De må låne SFO’ens. 
Fra 3. årgang begynder man selv at lave aftaler fra egen mobil – efter aftale med en voksen. 
OBS: Politikken/principperne bør synliggøres på hjemmesiden. 
 
Udfordring lige nu ift. udlån af telefon er, at SFO er opdelt i 16 afdelinger pga. Corona, og 
der er 4 telefoner. 
OBS: Der er 2 ekstra tur-telefoner til rådighed. Information om dette til personalet. 
 
I forbindelse med genåbningen af SFO og med fokus på trivsel og understøttelse af det 
sociale liv for børnene, bør det imødekommes af personalet at hjælpe med at skaffe 
legeaftaler. 
Dermed er telefonpolitikken måske lidt løsere lige nu. 
 
Der kan opfattes et mis-match imellem det, at skolelederen signalerer ”kom kun hvis I har 
behov”, og SFO’en signalerer ”kom endelig og bliv socialiseret”. 
 
TBV 
Repræsentant fra forældrerådet skal vælges til TBV. 
Annette Mortensen melder sig. 


