
 

Dagsorden SFO forældrerådsmøde 
Tranbjergsskolen 

 
25.11.2021 - Kl. 17:00-18:00 (foregår på Grønløkke) 

 
 

Godkendelse af referat fra sidst  
 

17:00-17:05 
 
Intet at tilføje til referatet fra sidst. 

Billede af SFO Forælderåd 
Billedet er til infoskærm i SFO 
Det skal være et gruppebillede  

17:05-17:10 
 
Vi udskyder billedtagning til næste møde 
 

Alternativer til Ipads 
Henrik og IT-gruppen vil til mødet have kigget 
ind på anskaffelse af alternativer til Ipads, som 
overholder GDPR regler.  
Der er budget til at anskaffe disse alternativer, 
og det er aftalt, at indkøbet skal finde sted i 
2021. 

17:10-17:20 
 
1 Nintendo switch og 8 nintendo lite til hver 
afdeling. 
Benny skal lige høre hos kommunen  om de 
overholder GDPR. De skal købes i indeværende år - 
Bo er ansvarlig. 
 

Ansættelse af ny pædagogisk leder v/Jette  
- Samtalerne er den 6. december og 15. 

december.  

- Er der noget, som er vigtigt for SFO 

forældrerådet, som Jette skal have med 

i betragtning til ansættelsesudvalget? 

- Hvad er status for Henrik at deltage? 

17:20-17:30 
 

Henrik deltager ikke i ansættelsesudvalget. 
 

Forælderrådet ligger vægt på en profil, med 
ledelsesmæssig erfaring fra lignende job. En 
med en pædagogisk ballast. 
 
 

Revurdering af medlemskabet af ÅFO. 
- Beslutning om fortsat medlemskab 

træffes på mødet.  

- Vores kontaktperson er Mette Bach 

Larsen 

17:30-17:35 
 

Vi fortsætter vores medlemskab. 
Skal synliggøres mere for hele 
forældregruppen, måske med et opslag på 
Aula  

Gennemgang af SFO’ens økonomi 
- Bo ønsker at lave en afrunding på 

økonomien inden han stopper 

17:35-17:45 
SFOen er veldreven, og økonomien ser fin ud 
 
 

Investering i udearealer i 2021 
- Opfølgning fra sidste møde. Overskud 

skal gå til fx flere gynger, redskaber, 

grønnegårde 

17:45-17:55 

Der er indhentet tilbud på legeplads i lille 
skolegård - SFOen har råd til at købe den. 
 - tilbuddet er godkendt 
 



Status på ny hjemmeside i SFO 
- Er medlemmerne i SFO Forældrerådet 

blev opdateret og ensartede referater 

lagt ud på den nye hjemmeside (Bo).  

- Ok med Anne at lave en testimonial fra 

en forældrerepræsentant 

17:55-18:00 
 

Anne Kirstine er tilbage på mandag den. 29/11 

Bo sender tidligere referater og søger for at 
navne bliver opdateret 
Anne høre om testimonial fra forældre til 
hjemmesiden 
 

 


