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17.15-17.25: Økonomi 

En række uafklarede ting på SFO’ens budget bevirker, at nye projekter midlertidigt sættes på pause. Et 

foreløbigt estimat vil være, at vi kommer ud af året med et lille underskud. Dette skyldes primært udgifter til 

øget bemanding grundet corona. 

17.25-17.45: Struktur i SFO 

Jf. den nye struktur- og indholdsbestemmelse skal vi til at tænke ind i nye strukturer og tanker. Er tiden til at 

starte den nye struktur, eller bør vi vente? Vi er nødt til at have medarbejderne med, da det er dem, der skal 

udføre opgaven i det daglige. Det seneste år har været præget af massive forandringer og krav til 

“omstillingsparathed”. Der er pt. delte meninger blandt personalet om den nye struktur.  

På mødet har vi drøftet forskellige modeller - heriblandt at starte op på forsøgsbasis ved fx at indføre en 

ugentlig “aldersintegreret dag”. Vi når frem til, at timingen er særdeles vigtig, ligesom de fysiske rammer skal 

matche planen. Derfor er planen om den nye struktur indtil videre sat på pause, indtil vi har udtænkt den helt 

rette “Tranbjerg Model”. Denne skal udtænkes i samarbejde med skolebestyrelsen og med de nye, reviderede 

principper tænkt ind. 

17.45 – 17.55: SFO-tilbud til de nye specialklasser 

Der starter 2 specialklasser i det kommende skoleår (4./5. klassetrin), som skal have tilbud om SFO. De 

tilbydes også klub, men dette vil være i deres eget distrikt. Ønsker de et tilbud tilknyttet Tranbjergskolen, vil 

det derfor være SFO. Det er endnu uklart, hvor mange der vil benytte sig af tilbuddet om SFO, samt i hvilken 

konstellation det i så fald vil blive. De pågældende elever vil formentlig blive inkorporeret i 3. klassernes SFO. 

18.00-19.30: Møde med skolebestyrelsen 

Vi er en del af skolebestyrelsens møde. 

Særskilt referat af dette møde tages af referent fra skolebestyrelsen. 


