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Referat SFO forældrerådsmøde d. 7-11-18 
 

Tilstede: Birgitte, Steen, Rikke, Pia, Christina & Thomas. 

 

Husk at skrive mødested på dagsorden. 

Birgitte fortæller at Kathrine træder ud af bestyrelsen. 

De to suppleanter deler posten i bestyrelsen. 

 

Der aftales at de fremtidige møder, er i tidsrummet 17:30 – 19:30 

 

1: Thomas er referent. 

 

2: De fremmødte præsenterer sig og fortæller kort om sig selv. 

 

3: - Christina fortæller om et fænomen der kører på de sociale medier, hvor de børn der er 

på de sociale medier, kan risikere at få en venneanmodning fra en dukke der kaldes 

MOMO, som giver ordre til barnet om at udføre forskellige handlinger, af vældig ka-

rakter.  

- Birgitte fortæller om åbningstiderne i SFO, meldingen lyder på at SFO’en holder luk-

ket juleaften og nytårsaften. Der skal tilbagemeldes til SFO-leder om man har behov 

for pasning af sit barn. Eller holdes der lukket i SFO. 

- Hacer er gået på barselsorlov, og Emil er nu ansat, om kort tid kommer der et stil-

lingsopslag da Pernille går på barselsorlov til januar. I Spørring er Svend gået på or-

lov, og Lene er nu ansat i Svens timer. 

- Personalet fortæller om en rigtig god Halloween fest, hvor personalets melding lyder 

på at festen er forløbet godt, og at udsmykningen var god.  

 

4: Årshjul skal færdiggøres 

- 5-12-18 kl. 17:30 – 19:30 

- 13-3-19 kl. 17:30 – 19:30 

- 23-5-19 kl. 17:30 – 19:30 

- 15-8-19 kl. 17:30 – 19:30 

- 12-9-19 kl. 

 

5: Kommentarer / ændringer til samarbejdsaftalen. 

- Der snakkes om at lave et to timers møde i oktober næste år inden mødet med skolebe-

styrelsen, så der på den måde kan være tid til at SFO forældrerådet kan få hilst på hinan-

den, og samtidig få punkter med til skolebestyrelsen.  

- SFO-forældrerådet har ikke yderligere kommentarer til samarbejdsaftalen, og vedtages i 

den form der er. 

 

6-9: Punkt 6-9 flyttes til det kommende møde. 
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Skærmbrug + evaluering af forældremøde. skal på næste møde. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Birgitte Frausing Kjærsgaard 

Pædagogisk leder 

Bakkegårdsskolen 

Tlf. 87 13 63 20 

bijk@aarhus.dk 
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