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Referat SFO-forældrerådet den 28.8.2018 

 

Afbud fra Louise Sørensen, Louise Højbjerg Jacobsen, Anette Kjær Lange og Ludvik Runarsson 

Mødeleder: Birgitte 
1. Valg af referent. 

Steen blev valgt som referent.  

 

2. Siden sidst. 

Indgår under øvrige punkter. 

 

3. Meddelelser fra ledelsen. 

Birgitte orienterede om de kommende besparelser. Der pågår nu høring om besparelserne ved sko-

lebestyrelse, ledelse og i MED. SFO-forældrerådet vil få indblik i skolebestyrelsens svar.  

Forældre opfordres til selv at tage stilling og indgive høringssvar. Alle har mulighed for at bidrage 

med en holdning. Der afholdes åbent orienteringsmøde på Møllevangsskolen den 29.8.2018.  

 

4. Meddelelse fra SFO-personalet. 

I Spørring arbejder Svend på at benytte tidligere klublokaler, der arbejdes på et kreativt værksted 

bl.a. med snittebænke. 

Signe er startet som ny PAU på Bakketoppen.  

Sara er PAU på Bjørnshøj, hun er færdig til marts. På Bjørnshøj er der indført computerfri dag både 

mandag og fredag. Dette har børnene taget til sig og det går fint.  

 

5. Rull status 

Fase 2 er blevet forsinket og forventes først færdig til uge 42. Fase 3 forventes færdig til dec/jan.  

Legepladsen fra bakketoppen er nu blevet flyttet, dette medfører lidt alternativ leg ved bakketop-

pen indtil SFO’en kan flytte ned på skolen. Legeredskaberne i skolegården er blevet renoveret. Lege-

pladsen ned mod hallen forventes ikke igangsat før til foråret. Bålplads og hytte etableres i samar-

bejde med klubben.  

 

6. Status nyt IT-princip 

Det nye IT-princip afventer at emnet omkring mobildelen bliver nærmere udredt. Mobildelen har 

krævet lidt ekstra undersøgelser at få på plads.  

Anette er fortsat tilknyttet arbejdsgruppen.  
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Forældrerådet bliver hørt når der foreligger et færdigt produkt.  

 

7. Arbejdslørdag 

Emnet tages op igen til januar. Endelig planlægning til marts. Der skal arbejdes med at finde ar-

bejdsopgaver, som kan varetages af forældre uden at det giver anledning til tvivl om sikkerheden.  

 

8. Sukkerpolitik og overordnet madpolitik 

Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være et behov for at tage emnet op. Forældrerådet vil 

dog gerne have mulighed for at tage emnet op på et senere tidspunkt, hvis dette vurderes nødven-

digt.  

 

9. Ideer til forårets fordybelses aktiviteter 

Louise har sendt forslag til udeaktiviteter ind, som kan indgå enten som selvstændig aktivitet eller 

som input til udeaktiviteter på almindelige dage. Ledelsen kan ikke love, at forslag kommer til at 

indgå i kataloget, men det er positivt, at der stilles forslag, det giver noget at arbejde med i forhold 

til planlægningen af aktiviteter i foråret.  

Fint katalog for dette efterår.  

 

10. SFO-forældremødet – endelig plan 

Mødet starter med aktivitetsunderholdning fra børnene. Herefter bliver der aftenåbent for børnene 

i hallen. Et tiltag der forhåbentligt kan medvirke til et lidt større fremmøde.  

 

Punkter vedrørende mødet i øvrigt: 

• Steen fortæller kort om, hvad det vil sige at være i forældrerådet 

• Formandens beretning ved Louise 

• Birgitte fortæller lidt om status m.m. 

• Anette, Ludvik og Louise er på valg. 

Invitation til mødet sendes både på tabulex og via intranet.  

 

11. Punkter til næste møde 

SFO-forældremøde – næste møde drøftes i det nye forældreråd.  

 

12. Eventuelt 

Ikke nogen punkter 

 

Godkendelse af referat 

Referat godkendt, da der ikke var indkommet bemærkninger.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Birgitte Frausing Kjærsgaard 

Pædagogisk leder 

Bakkegårdsskolen 

Tlf. 87 13 63 20 

bijk@aarhus.dk 
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