
Referat SFO Forældrerådsmøde 

Tranbjergsskolen 

14.09.2022 Kl. 17:00 -19:00  

 

 

Konstituerende møde 

Til stede: Benny, Henrik, Anne, Jette, Lise, Laura og Sarah. 

Fraværende: Christian, Mads, Annette og Hanne. 

 

SFO-leder Benny orienterer om forældrerådsarbejdet, herunder SFO-lederens arbejde i forhold 

til SFO-forældrerådet. 

Punktet er rykket til næste møde 10.10.22, da vi håber på nye medlemmer efter forældremøderne 

på 0. årgang. 

 

Valg 

Formand – Jette valgt i 2021 

Næstformand – Sarah valgt i 2021 

Medlemmer – Anne, Lise, Christian, Mads, Annette. 

Laura Cordes Felby er valgt som nyt medlem af SFO-forældrerådet. 

Medarbejderrepræsentanter – Henrik og Hanne. 

Alle valgte er fuldgyldige medlemmer og har stemmeret. 

Sarah er valgt som fast referent. Anne er stedfortræder på denne post ved Sarahs fravær. 

 

Aftale om mødehyppighed 

Ordinære møder i år 2022/2023 – lokation Kirketorvet:  

- 10/10-2022 kl. 17-19 

- 31/1-2023 kl. 17-19 

- 6/6-2023 kl. 17-19 

 



Møder med skolebestyrelsen – lokation Grønløkke Allé: 

- 16/11-2022 kl. 17-19:30 

- 26/4-2023 kl. 17-19:30 

 

Arrangementer der involverer forældrerådet: 

- 24/11-2022 Julearrangement, kl. ca. 16-18 

- 25/5-2023 Markedsdag i forbindelse med markedsugen 

 

4 orienterende punkter fra Benny 

Hvordan starten på skoleåret har været med henblik på, at afdelingerne har skiftet fysiske 

lokaler.  

De nyoprettede specialklasser har fået lokaler tæt på deres respektive årgange. 

Flere lokaler er tildelt til brug i SFO’en. 

Børnetallet stiger, og prognoserne viser, at vi fremover starter i 5 spor på Tranbjergskolen. 

Dette vil påvirke lokalefordelingen samt fordelingen af udearealer på sigt. 

 

Benny vil fortælle om sit oplæg til forældremøderne på 0. og 1. årgang. 

Drøftelse og feedback på Bennys oplæg. 

Forældres rolle i børnenes skolegang og fritid. Hvordan taler vi med vores børn, og hvordan 

kan forældre være støtte og opbakning i børnenes hverdag. 

 

Året er startet ud med temaet ’fællesskab’ i SFO’en. Er det noget I mærker til som forældre? 

Fællesskab i SFO er fællesskab på tværs af klasser og årgange. 

SFO er et meget åbent miljø, hvilket giver gode muligheder for fællesskab på tværs. 

Klassefællesskab på 0. årgang er i fokus ved f.eks. svømmedage. 

 

Ansættelse af en ny pædagog til den kommende specialklasse 

Ansættelsessamtaler starter i uge 38. 


