
Dagsorden SFO forældrerådsmøde  
Tranbjergsskolen 

25.05.2021 - Kl. 17:15-19:15 
Mødets referent: Jette 
 
Deltagere: Anne, Henrik, Hanne, Sarah, 
Jette, Bo, Mads og Annette.  
 
Ikke deltagende: Hanne og Christian.  

 

SFO og Corona status 
(Bo) 

17:15-17:30 
 
Corona personalet er en omkostning for 
SFO’en, hvilket bevirker, at der kommer et 
underskud.  
 
Der har været opsigelser af corona 
personalet. Det ”normale” vikarbudget er 
ikke berørt i indeværende år, hvorfor dette 
kan være en buffer, såfremt der måtte 
være behov for ekstra personale i 
fremtiden.  
 
Bo informerer, såfremt der måtte komme 
lempede corona restriktioner.  
 
Der har været indmeldelser i SFO og ingen 
udmeldelser.  
 

SFO Hjemmesiden  
(Jette og Anne) 

17:30-18:00 
 
Oplægget blev præsenteret for gruppen. 
Der er opbakning fra gruppen til at arbejde 
videre med oplægget. 
Oplægget sendes til Bo og Sarah, hvorefter 
det videresendes til Eldin.  
 
Anne og Jette informerer 
kommunikationskonsulent Anne Kristine 
Kusk vedrørende det praktiske.  
 
Inden sommerferien skal den nye 
hjemmeside være oppe at køre.  
 

Arbejdsweekend 
Bl.a. vedligehold af grønnegårdene. 
Muligheden for arbejdsweekend drøftes  

18:00-18:10 
 



Det er valgt at drøfte dette punkt på vores 
næste møde efter sommerferien grundet 
corona. 
I fremtiden skal der tænkes ind, hvad 
gårdene skal anvendes til efter corona er 
væk. 
Det skal drøftes overordnet med skolen i og 
med at gårdene tidligere ikke er blevet 
anvendt i frikvarterer. 
 

Retningslinjer for Chromebooks i SFO’en 18:10-18:30 
 
Der må gerne laves en lokalbestemmelse 
for denne del. 
Emnet ”Sunde Digitale Vaner” kunne være 
et emne at tage op.  
 
Den skal indgå som en del af mål og 
indhold. Den skal indgå i IT-politikken.  
Der er en undergruppe, som skal lave 
denne. Dette punkt tages op igen på næste 
møde.  
 

Dato for næste møde 18:30-18:40 
 
Datoen er ikke fastsat i forhold til årshjulet.  
 
Foreslået dato er tirsdag den 28/9-21. Det 
er det konstituerende møde. Varighed ca. 2 
time.  
 
Der skal tages billeder af SFO Forældrerådet 
denne dag.  
 

Ordet er frit 18:40-19:15 
 
Ingenting 

 


