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Referat konstituerende forældrerådsmøde 27-09-2018 
- Dagsorden jf. forretningsorden for SFO forældrerådet 

 
1. Valg af referent: Louise Højbjerg Jacobsen. 

2. Orientering om forældrerådsarbejdet (dette punkt er blevet omtalt på selve SFO-forældremødet):  

I reglen ugen inden skolebestyrelsesmøde, mødes på skift i de forskellige afdelinger, forældre i rå-

det er repræsentanter for hele forældregruppen i SFO. 

3. Valg af formand – hvis primære opgave er at stå for dagsorden og være talsperson ud af til, hvis 

situationen opstår: Thomas Petersen valgt som formand.  

4. Valg af næstformand: Louise Højbjerg Jacobsen næstformand. 

a. Valgt til forældrerådet: Louise Sørensen forælder i 2a 

Kathrine Jensen forælder i 0b og Thomas Petersen forælder i 0b. 

b. Valgt som suppleanter: Rikke Venø forælder i 2a og Christina Eiving forælder i 1a 

5. Aftale om suppleanters rolle: Suppleanter er meget velkomne til at deltage i forældrerådsmø-

derne. Suppleanter har ikke stemmeret. 

6. Aftale om mødehyppighed, datoer og varighed:  

Kommende mødedatoer:  

- 7/11 17.30-18.30: SFO, herefter fortsætter vi til fælles møde med skolebestyrelsen (sammen 

med skolebestyrelsen). Punkter til dagsorden til dette møde:  

1) Mødedatoer til forældrerådsmøder i 2019,  

2) Indholdspunkter til årshjul,  

3) Dagsordenspunkter til næste møde,  

4) Evaluering af SFO-forældremødet (Er der nogle punkter, der kom frem blandt forældrene, 

som vi skal tage op / Var det en god form?  

5) evt. Ideer til fælles arbejds-/temadag med skolebetyrelsen (afhængig af SFO-forældrerådets 

deltagelse i den fælles arbejdsdag – i 2019 deltager SFO-forældrerådet ikke). 

- 5/12 17.30-19.30:  

7. Oprettelse af kontaktliste og tavshedserklæring: Tjek! 

8. Evt. Punkter til dagsordenen til sidste SFO-forældrerådsmøde inden valg (august): Planlægning af 

punkter til dagsordenen til første fællesmøde med skolebestyrelsen. 

Husk: Forældrerådsreferater ligger på skolens hjemmeside, når de er godkendte (Birgitte lægger 

ud) Referater betragtes som godkendte, én uge efter de er sendt ud til mødedeltagerne. 

 

Med venlig hilsen 

Birgitte Frausing Kjærsgaard 

Pædagogisk leder 

Bakkegårdsskolen 

Tlf. 87 13 63 20 

bijk@aarhus.dk 
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