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Referat  

Den 5. december 2013 
 

Deltagere: Michael Ammitzbøll, John Hahn Pedersen, Finn Hviid, Dorthe Borgkvist, Ole 

Bo Sørensen, Britta Tønning, Kenneth Egholm, Nils Hagelskjær, Lars Overballe, Luca lele 

Rasmussen 6a, Lars Mølgaard og Dorthe Svenningsen  

Afbud: Jacob Lilliendahl Nielsen 7b Jacqueline Elise Katrine Rasmussen 6c og Merete 

Milvertz 

SFO-forældrerådet deltog med: Fie Rasmussen, Anne G. Andersen, Finn Hviid, Lotte 

Ørbech Bruus, Jesper Bærentsen, Lonnie Agertoft Christensen 

Dagsorden er udarbejdet af Michael Thyrri Ammitzbøll. 

Ad 299. Godkendelse af referat og dagsorden. (1 min) 

- Referatet er godkendt og underskrevet 

Ad 300 Orientering fra elevrådet. (10 min) 

Skolefodboldarrangementet gik fint.   

Ad 301. ad 301 Sidste nyt fra SFO. (30 min) 

- Info fra SFO forældreråd: 

- SFO forældrerådet forbereder sig på den nye skolereform. Det er fx inden for: 

Lektiehjælp, Elever med særlige vanskeligheder og inklusion, sproglig opmærksomhed. 

Der arbejdes med de nye muligheder for forældre, elever og personale i en åben dialog. 

- Der arbejdes med at konsolidere vores nye personale fordeling i afdelingerne.  

- Der har været to møder i SFO forældreråd. 

- SFO rådet overvejer hvordan de kan være med til at få oplyst forældre om det gode tilbud.  

- Prisen for en SFO plads reguleres i forhold til den nye folkeskolereform.  

Ad 302. Folkeskolereform. (30 min) 

- Overordnede elementer i folkeskolereformen: Oplæg ved Skoleleder Lars Mølgaard. 

- Drøftelser omkring: Pauser kan godt være præget af bevægelses tid. Understøttende 

undervisning knyttes også til det faglige.  

- Betydning for SFO: SFO har en stor opgave i at lave en rigtig god SFO, så den stadig kan 

være attraktiv i forhold til at fastholde elever og personale. Det kunne være vigtigt for 

SFO at lektiehåndteringen kunne klare af dem. En god morgen pasning. Indhold i SFO 
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kunne være at der er mad/boller i SFO. 4. kl. kan blive en udfordring, da de er blevet så 

store og ofte har andre fritidsinteresser. Bruge skolens faciliteter. Være bevidst om at SFO 

både skal sælges til elever og forældre – to forskellige målgrupper. Tydelige værdier og 

faglige mål.  

- Opgaver hos skolebestyrelsen: 

- Forældreinformation: Når skemaet er lavet er det meget relevant for forældre at få konkret 

information, da det er der de kan bestemme sig for om eleverne skal indmeldes i SFO. 

-     Information i god tid. Invitation til informationsmøde på skolen opleves ikke som det mest 

relevante. Elektronisk information er der mest stemning for. Loven forventes vedtaget d. 

20/12 og herefter kunne det være relevant at informere med nogle high lights af hvad det 

kommer til at betyde og med links til relevante sider.   

På intra/hjemmesiden at have et fast punkt med ny information til forældre.    

Ad 303. Ledelsens beretning. (5 min) 

Information mm: 

Skolen bruger meget tid på reformen.  

Harlevs foreninger har fået bevilliget en Multibane, som kan gøre skolen mere attraktiv. 

Skolen byder også ind med pedelkræfter og overvågning.  

I forhold til 95 % målsætningen har vi nogle unge som kommer med til en jobsnuserordning. 

Så de kommer ud og se uddannelsessteder ol.   

Juniortalent events på gymnasiet sender vi elever med til, hvilket er et rigtig godt projekt. 

APV’en for skolen er kommet og den ser ikke så godt ud som vi gerne ville have. Forårets 

lockout har ikke gjort tingene lettere.     

 Der har været møde med folkebiblioteket og der er velvillighed til at vi kan benytte rummet 

på en ny måde.  

Der er vist interesse for vores læsehandleplan og fokus på læring gennem ”Læs og lær”. Hvor 

vi vil blive brugt i forhold til andre skoler. 

Ad 304. Eventuelt (5 min) 

- Kort gennemgang af indkomne punkter. Information om ønskede punkter ved mødestart. 

Tid afsættes efter mængden af punkter. 

- Britta og John har været til debat og foredrag omkring unge og alkohol. Hanne Dam 

havde fokus på teamet -”når festen skaber venner”, hvordan kan den unge agere? Hvilket 

hun lagde op til en rigtig god debat omkring. Forældre information på den rigtig gode 

måde.  

Ad 305. Juleafslutning.  

- Smørrebrød, øl og vand. 
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Referent: Dorthe Svenningsen  

 


