
Referat SFO Forældrerådsmøde 

Tranbjergsskolen 

 

07.06.2022 fra Kl. 17:00 20:00 (foregår i SFO grøn stue) 

 

 

Til stede: Henrik, Christian, Benny, Jette, Anders, Anne, Sarah, Lise, Liv. 

Fraværende: Mads, Anette, Hanne. 

 

Godkendelse af referat fra sidst 

Godkendt 

 

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

- Vores nye hjemmeside med stemningsbilleder/stock billeder for at undgå GDPR.  
- Status med indsættelse af forældre testimonial hos Anne Christine 

 

Testimonial er lagt på hjemmesiden i dag. 

Et link der ikke virkede ift. retningslinjer - er rettet i dag. 

Stock billeder - det kommer ikke på hjemmesiden, da Aarhus kommune gerne vil ensrette 
hjemmesiderne. 

 

Rekruttering af forældre til forældrerådet 

- Hvilke initiativer kan vi lave? 

Plakater med kontaktoplysninger på en forældrerådsrepræsentant og et gruppebillede (Jette og 
Anne laver det). Hænges op til Prøveskoledag. 

Christian fortæller om forældrerådsarbejdet på prøveskoledagen. 

Christian nævner, at der er en seddel, som man kan skrive sig på, hvis man vil høre mere. (Lise vil 
gerne følge op på disse, hvis der er nogle der skriver sig på). 

 

Refleksion af ”tossede” torsdage 

- Hvad fungerer godt og hvad kan optimeres? 



- Hvad har der været af feedback fra både børn og pædagoger? 

Positive tilbagemeldinger fra børnene. 

Fedt at lege på tværs. 

Sendepolitikken på tossede torsdag er ikke et problem, men nogle forældre har reageret på det ift. 
fritidsaktiviteter. 

Aldersintegrationen i det er fantastisk. 

Samarbejdet på tværs har været savnet. 

Børnefællesskaber ift. den nye vision passer godt ind i temaet. 

Personalet evaluerer senere på frekvensen, skal de nye 0.’er med fra start, skal det skifte ugedag 
halvårligt? 

 

Mødefrekvens det kommende skoleår 

- Til orientering har der været 5 møder udover det konstituerende møde den 5. 
oktober 2021 

Der har været 5 møder udover det konstituerende møde i 2021/2022. 

Det konstituerende møde i 2022/2023 bør ligges i september = tirsdag 13. september kl. 17-19. 

Rykkes en uge, hvis klassemøderne ikke har været afholdt. 

 

Udarbejdelse af SFO vision v/Benny 

- Hvad arbejdes der på i den kommende tid i relation til den igangværende ”rammer 
for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO”?  

- Er børneråd startet op? 

Arbejdes videre med dette på personaledagen 10. juni. 

Valgte temaer: 

Fællesskaber 

Det digitale børneliv 

Personlig udvikling 
 

Børnerådet skal stadig drøftes ift. hvilket set-up, det skal være. 

Kan forældre bidrage i faciliteringen? 

Kan man inddrage elevrådet eller 9.-10. årgang i løsningen? 

 



 

Principper 

- Hvad er status i relation til udarbejdelse af vores nye principper fx samlede 
retningslinjer, spilledag, svømmedag?  

- Hvor skal principperne være tilgængelige? 

Principper i SFO-regi bliver drøftet, når næste skoleår planlægges. 

 

Hvad er principper? Er det retningslinjer for forældre eller personale? 

Skal navnet ændres, så det ikke hedder principper? Retningslinjer? Forventninger? 

Det kan være fint at nedskrive og tilgængeliggøre principper omkring aktiviteter, så forældre og børn 
er klædt på hertil, og ved hvad forventningerne er. 

De kan evt. blive præsenteret i starten af et skoleår, eller sendes med ved besked om kommende 
aktiviteter. 

 

Legetøj v/Jette 

- Skal der indkøbes ekstra legetøj, når der starter 5 spor på 0. årgang? 

Der skal indkøbes nyt, men det er op til den nye børnehaveklasseleder og SFO-pædagogerne for 0. 
årgang. 

 

Evaluering af markedsugen 

Meld det ud tidligere, så forældre kan reservere dagen, og så man kan opbygge glæden hos børnene. 

Markedsugen og markedsdagen er smeltet sammen, så skole og SFO samarbejder. 

Konceptet bliver udviklet fremover. 

Flere madboder - spredt ud på et større areal, hvis muligt. 

Overvej sundhedspolitik I madpriserne: 1 klip for kage, 2 klip for frugt, 3 klip for smoothie. 

Kommunikationen skal forbedres både ift. køb af klippekort (formålet), og hvad er forventningen til 
forældrene? Mødepligt? 

Kommunikationen afstemmes med lærerne. 

 

Eventuelt 

Ansættelsessamtaler: Pædagog mangler til kommende 0. årgang, frist fredag i uge 24. Samtale 22. 
juni - repræsentant fra SFO-forældrerådet deltager: Christian (Jette, standby). 

 



Billeder på Aula fjerner fokus fra vigtige info, hvis der uploades mange enkeltvis. Kan de evt. 
uploades mere samlet? 

 

 

 

 


