
Referat SFO forældrerådsmøde 

Tranbjergsskolen 

08.11.2021 - Kl. 17:00-19:00 

 

 

Til stede: Hanne Colding, Henrik Rønde Ottosen, Bo Løvschall, Sarah Kragh Pedersen,  

Jette Holdt Just, Christian Øls Fredsbo, Lise Frost og Liv Gregersen Allermand. 

Fraværende: Mads Vaarby Sørensen, Anne Mathiasen og Anette Fischer Mortensen. 

 

Godkendelse af referat fra sidst  

Referatet er godkendt. 

 

Billede af SFO Forælderåd 

Gruppebillede af forældrerådet ønskes til komme-gå skærmene.  

Vi venter til næste møde, hvor alle forhåbentlig er repræsenteret. 

 

Tavshedserklæring 

Lise og Liv har underskrevet tavshedserklæring. 

 

Status på Ipads i SFO 

De fleste Ipads er afleveret til kommunen. Resten afleveres inden længe. 

Ift. komme-gå registrering kommer der store skærme til afdelingerne. 

IT-gruppen vil kigge ind i, hvad vi kan anskaffe os af alternativer til Ipads, som holder sig inden for 

reglerne. 

Opdatering på dette punkt sættes på næste dagsorden. 

 

 



Ansættelse af ny pædagogisk leder 

Henvendelser omkring dette emne skal rettes til Carsten Baun - skoleleder. 

Skolebestyrelsen og ledelsen ser på hele organisationen i ansættelsen af ny pædagogisk leder. 

Der nedsættes et ansættelsesudvalg, som umiddelbart kun er fra skolebestyrelsen, da det er en 

ansættelse til en lederstilling.  

Vi vil undersøge muligheden for, at SFO-forældrerådet kan være repræsenteret, da vi ser det vigtig 

med en stemme fra fritidsdelen. Jette og/eller Christian melder sig til ansættelsesudvalget herfra. 

 

Principper 

- Samlet udgave af retningslinjer i SFO 

Samlet udgave af retningslinjer i SFO bør opdateres, bl.a. ”Intra” og ”Tabulex” ændres til ”Aula”. 

- Hvordan er princippet for spilledag i SFO 

Princippet for spilledag i SFO bør omhandle brugen af Chromebooks i SFO-tiden. 

Et forslag er, at der laves et udkast fra en pædagogisk vinkel, som efterfølgende forelægges 

forældrerådet. En generel IT-politik som rummer spil på telefoner, Chromebooks mv., og de 

pædagogiske værdier i arbejdet med dette.  

Henrik og Hanne kigger nærmere på dette, og præsenterer det på vores næstkommende møde. 

- Hvordan er princippet for en svømmedag i SFO? 

Et ønske om en beskrivelse af at alle kan være med, uanset om man kan svømme eller ej.  

Flere informationer om aktiviteten. Svært at nedfælde som et fast princip, men et forslag til at en 

skrivelse herom sendes ud forud for besøg i svømmehallen. 

Se ”Princip for aktiviteter” længere nede. 

- Andre relevante principper? 

Senderegler:  

En opdatering af sendereglerne er under udarbejdelse hos det pædagogiske personale.  

Der er ønske om, at sendereglerne understøtter børnenes selvstændighed, og ikke kun 

muligheden for at gå hjem kl 16:00. 

Samtidig bør sendereglerne være afstemt med de personalemæssige ressourcer hertil. 

 

 



Aktiviteter: 

Princip for aktiviteter. Relevant for klassepædagogen. Et meget bredt skriv. 

En beskrivelse af forældreansvaret i forbindelse med aktiviteter: krav om til- og framelding, 

medbring relevante ting til aktiviteten osv.  

Forventningsafstemning mellem SFO og hjemmet. Fx Vi forventer barnet er mentalt klar, det 

foregår i dette tidsrum mv.  

Et princip der understøtter samarbejdet omkring aktiviteter, der gør, at aktiviteter kan 

gennemføres. 

 

Temaer i Mål og indholdsbeskrivelse 

Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO skal udfærdiges som nedskrevne 

politikker/principper.  

En formalisering af SFO’ens virke, bl.a. samarbejdet mellem foreningslivet og SFO’en. 

Udvælgelse af temaer og beskrivelse heraf.  

Udarbejdes i samarbejde med skolebestyrelsen. Evt. udarbejdes i SFO-forældrerådet og 

efterfølgende godkendes af skolebestyrelsen. 

En længere proces som sættes i gang ved næste skolebetyrelsesmøde. 

 

Ny hjemmeside for SFO 

Hvilke ting mangler at blive implementeret på den nye hjemmeside? 

• Billedmateriale, såsom stemningsbilleder 

• En forældrerepræsentant fra SFO-forældrerådet på infomødet eller opstartsmødet for nye 

0. klasser 

• Et billede af forældrerådet 

• En testimonial fra en forældrerepræsentant fra SFO-forældrerådet.  

Vi spørger Anne, om hun har lyst til at skrive sådan et? 

• Mangler at opdatere hjemmesiden ift. medlemmer i SFO-forældrerådet og referater! 

 

Diverse 

Toiletrengøring – ny udbyder. Der bliver gjort én gang om dagen. Der er gået tjek-runde.  

Evt. gå tilbage til klasse- eller årgangsopdelte toiletter. Der arbejdes på sagen. 

Overskud kan gå til udearealer, fx flere gynger, grønnegårde.  

Opfølgning på dette ved næste møde. 


