
Referat, SFO-forældrerådet, 5. maj 2022 

Tilstedeværende: SFO- og indskolingsleder Benny Thøisen, Henrik Rønde Ottosen, Hanne Colding, Lise Frost 

Nielsen, Mads Sørensen, Sarah Kragh Caprani, Jette Just, Liv Allermand, Christian Fredsbo, Anne Mathiasen 

Referent: Anne Mathiasen 

Godkendelse af referat fra sidst 

Referatet fra sidste møde er godkendt uden bemærkninger. 

Indkomne punkter 

Nintendo 

Der er indkøbt rigtig mange Nintendo Switch, men spillene til dem kan ikke deles på tværs, så konsollerne 

er leveret tilbage. I stedet har skolen lavet vogne med Chromebooks, som kan lånes af børn fra 0. og 1. 

klasse, og de må også bruges i SFO’en. Grundet GDPR kan iPads ikke bruges, da det kræver et personligt 

login (Apple ID). Man må ikke logge ind med en generisk bruger. 

Testimonial og stemningsbilleder til web 

Testimonial (udtalelse fra en forælder) til brug på hjemmesiden er udarbejdet af Anne med Christian som 

case. Citatet er godkendt af forældrerådet. Billeder: Benny har talt med skolens administrative 

medarbejder Anne Christine, og der er tvivl om, hvorvidt vi må lægge stemningsbilleder på hjemmesiden. 

Flere har set andre skoler bruge billeder, bl.a. Møllevangskolen, så Jette og Anne undersøger hos Anne 

Christine, hvorvidt vi må gøre brug af stemningsbilleder på hjemmesiden.  

Legehuse m.v. 

Grundet større investeringer i legepladsen bag SFO’en (Baghaven)  i 2021 er nyinvesteringer sat på pause. I 

forældrerådet bliver der sat spørgsmålstegn ved grænserne mellem SFO’ens og skolens budget. Benny 

fortæller, at der fra ledelsens side er opmærksomhed omkring problematikken, og der er ikke noget, der 

bare ”flyder” fra den ene til den anden side. Der er gråzoner, men generelt er der regulering omkring, 

hvilke poster der hører til hvilket budget. 

Gennemgang af økonomi 

Der er balance i SFO’ens økonomi. Der går bl.a. fire 4.-klasser ud og kommer fem 0.-klasser ind, hvilket har 

en positiv indvirkning på SFO’ens økonomi.  

Planlægning af aktiviteter 

Personalegruppen tager det med i overvejelserne at lægge aktiviteter på dage, hvor det ikke kommer i 

konflikt med Musikskolens planlagte aktiviteter, da der er rigtig mange elever, der går på Musikskole og 

dermed vil skulle vælge mellem aktiviteter i SFO-regi og Musikskolen. 

Kommende initiativer 

• ”Tossede torsdage” – leg, bevægelse, kreativitet på tværs af årgange 

• Etablering af Børneråd 

• Samarbejde om aktiviteter på tværs af idrætsforeninger – fx badminton, håndbold, fodbold, 

gymnastik 

Mødet den 7. juni 

Det besluttes, at næste møde den 7. juni forlænges med en time (til kl. 20.00), så vi når alle punkter, og der 

er plads til eventuelt.  


