
Dagsorden/referat forældrerådsmøde i SFO 

Dato, tid 

og sted 

 
Onsdag den 27.11.2019 – kl. 17.30-19.30 

Afbud Tina BV 

Emne  Beslutningsreferat 

Tema: Robusthed  
Oplæg omkring SFO/børnehaveklasseledernes oplæg omkring Robusthed 

- selvregulering 

SFO’ens julearrangement  

Forespørgsel om hvorfor SFO’ens julearrangement - Lucia optog er en kønsopdelt aktivitet - at Lucia godt kan være både 

for drenge og piger. 

Dette har været vendt i personalegruppen. Det pædagogiske afsæt er mere tænkt i forhold til processen, der foregår i 

hele november mdr. op til arrangementet, mere end det er selve luciaoptoget – der er produktet. Aktiviteten er for de 

børn der er på 1. årgang, hvor pigerne er til Lucia, og drengene tidligere har haft nissekor. Det har været vigtigt for 

børnegruppen at lave nogle fælles aktiviteter på tværs af årgangen, hvor pigerne var fælles om noget og drengene om 

noget andet. Julearrangementet bliver evalueret efter dette år, hvorefter der ses på hvordan selve 

arrangementet/traditionen evt. kan tænkes anderledes. 

Punkter fra forældre: 

• Aula/Intra – beskeder 

• Sende børn i eks. Markugen 

 

Aula/intra – svært at finde de invitationer, som SFO laver. Hvor placeres de bedst – er info givet i et ugebrev, eller sendt 

direkte. Opslagstavle eller i beskeder. Da det ny Aula rummer flere muligheder, vil det være godt at få set på, hvordan 

SFO kommunikere bedst til forældrene. Pædagog Torben inviteres med til næste forældrerådsmøde den 20.1.2020. 

Spørgsmål omkring MARK ugerne i foråret. Hvorfor sender SFO’en ikke børn. En dialog om hvornår og hvordan. Hvordan 

får vi formidlet det bedre fra SFO. Nu står det i velkomstfolderen til alle nye forældre hvert år. SFO ser på det, og har det 

med som punkt til et af de næste møder. 



Evt.   

Invitation til Aarhus kommunes frivillige-arrangement i tivoli uddeles. 

Nyt fra SFO – No orienterer om, hvad der sker i SFO’en – både ved 0-1 årg. og 2.-3.årg. 

Merete deltager i skolebestyrelsesmøde den 12.12.2019 – fremlægger principper for SFO 

 
 


