
Referat SFO forældrerådsmøde 

Tranbjergsskolen 

08.02.2022 - Kl. 17:00-19:00 

 

 

Til stede: Anne Mathiasen, Hanne Colding, Sarah Kragh Caprani, Jette Holdt Just, Christian Øls 

Fredsbo og Benny Thøisen. 

Fraværende: Henrik Rønde Ottosen, Mads Vaarby Sørensen, Anette Fischer Mortensen, Lise Frost 

og Liv Gregersen Allermand. 

 

Godkendelse af referat fra sidst  

Referatet er godkendt. 

 

Kort wrap up på forrige møde – udvalgte punkter v/ Jette 

Investeringer i nye arealer. Hvad er status på legepladsen i den lille skolegård? 

Hjulene ruller, planen er lagt. Benny følger op på, hvornår de starter renovering af den nye 

legeplads? 

Investeringer i nye gynger? 

Ikke investeret endnu. Spørgsmålet er hvor nye gynger giver mening? Den lille skolegård 

renoveres, så det giver ikke mening at etablere nye gynger før renoveringen. 

Personalegruppen skal drøfte, hvor nye gynger kunne være relevante, og det undersøges om der 

er økonomi til det. 

Der er desuden snak om et par legehuse på den bagerste legeplads (bag morgen-SFO). 

ÅFO 

Beløbet er symbolsk, og som den store skole vi er, vil det være forkert at melde os ud. 

Der kan lægges et link på hjemmesiden, så man kan læse videre, hvis man er interesseret. Anne 

skriver til Anne Christine med punkter til hjemmesiden. 

SFO-forældrerådet læser nyhedsbrevene forud for møderne, og vurderer om der er indhold, der er 

relevant at sende ud på Aula. Benny eller Jette videresender til forældrerådet.  



Vores nye hjemmeside: 

Referat fra 25/11-21 ikke lagt op 

Benny har det ikke, så Jette sender det til Benny. 

Udarbejdelse af forældrerepræsentant testimonial, Anne? 

Ja, Anne laver et udkast til Christian, som Christian skal godkende. Anne sender det derefter til 

Benny, så det kan komme på hjemmesiden under SFO-forældrerådet. 

Billedmateriale 

Stemningsbilleder mangler stadig på hjemmesiden. Det skal bare være stockbilleder, så vi er 

udover GDPR. 

Oprids:  

Anne sender punkter til Anne Christine ift. hjemmesiden: Testimonial, lille tekst og link til ÅFO og 

evt. forslag til stockbilleder. 

Benny sørger for at referater kommer på hjemmesiden. 

 

Billede af SFO-forældreråd 

Aflyst pga. mandefald 

 

Senderegler v/ Benny 

Udkast fra personalegruppen, som understøtter selvstændighed og mestring af eget liv. 

 

Alternativer på Ipads v/Henrik 

Der er købt Nintendo til hver afdeling. Yderligere information om dette næste gang. 

 

Ansættelse af fritidspædagogisk leder v/ Sarah og Christian 

Forældrerådet vægter følgende højt: Erfaring, langsigtet perspektiv, fritidspædagogisk fokus men 

også organisatorisk ift. vagtplanlægning mv. 

 

 



Corona opdatering v/ Benny 

Stadig retningslinjer ift. afstand, spritte af osv. 

Børnene skal stadig afleveres udenfor, og det ses helst at forældre først kommer ind efter 14:30. 

Gælder til og med uge 6. 

Der er to morgenåbninger – evt. fortsættes fremadrettet. 

Årgangs-toiletter fastholdes fremadrettet. 

Aldersintegreret arbejde med relationer på tværs ligger og venter på at kunne komme i gang 

(bremset af corona), fx ”tossede-torsdage”. 

 

Udarbejdelse af ny SFO vision v/ Benny 

Ansvaret ligger hos skolebestyrelsen, men uddelegeret til SFO-forældrerådet, såfremt der er 

fremdrift. Status fremlægges på næste møde med bestyrelsen 28/4.  

Personalet arbejder med emnet på udviklingsmøder, og de er godt i gang. De har møde igen 

torsdag 10/2. Materialet sendes til Jette, som sender det til resten af forældrerådet med næste 

dagsorden. 

 

Kommende punkter til dagsorden 

Principper på dagsordenen til næste møde. Skal der fx være SFO-principper. 


