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05-12-2018 Referat SFO-forældremøde
Til stede: Rikke, Christina, Pia, Birgitte, Jakob, Louise (referent)
Nyt fra ledelsen:
- Der har været en nyhed om rotter på skolerne i Aarhus. Man er opmærksom på denne problematik på Bakkegårdsskolen, og har fat i kommunens eksperter i tilfælde af problemer.
- Ny børn og unge-direktør i Aarhus Kommune: Martin Østergaard Christensen, der kommer
fra en lignende stilling og situation i Aalborg.
- Hacer, Pernille, Tinna og Svend er fraværende pga. orlov osv. Der er slået to midlertidige
stillinger op, og samtidig dækker Jytte Spørring indtil videre.
- Bjørnshøj er flyttet ind i de nyrenoverede lokaler i indskolingen. Det har været en mundfuld for personalet, da de har skullet stå for at få alt på plads – sammenfaldende med, at
der lige nu mangler folk på personalefronten.
- Al er personale holder ferie mellem jul og nytår, da der ikke har været børn med nødvendigt pasningsbehov. SFO har åbent igen 2. januar.
Nyt fra personalet:
- Bjørnshøj: Den seneste tid har stået på flytning. Der bliver indrettet i de nyrenoverede lokaler på skolen. Bl.a. med flere kreative udfoldelsesmuligheder. Hal og gymnastiksal og
multibane bruges meget. Der er så småt ved at indfinde sig en ny struktur med først udetid
og så aktiviteter.
- Bakketoppen: Juleløb og Lucia.
- Spørring: Mange kreative aktiviteter, som Lene bl.a. står for – og som er et stort hit. Begrænsning af skærm, der er flyttet til klubbens lokaler. Julearrangement 13/12.
- Siden sidst: Fælles Halloween-fest med aktiviteter rundt på skolen.
Nyt fra forældrene:
- Det fungerer rigtigt godt, at skærme nu står i adskilt rum i Spørring. Især for drengene har
det sat skub i andre aktiviteter.
Rull-status:
- Sidste del af indskolingen forventes indflytning i de nyrenoverede lokaler slutningen af januar – er den seneste meldinger. Legeplads er næste skridt.
Godkendelse og forældrerådets besætning og årshjul:

-

Godkendt. Fremadrettet flyttes punktet ’Aktivitetskataloget’ til tidligere møde, så SFO-forældrerådet kan nå at komme med idéer til aktiviteter, inden de planlægges. I det kommende årshjul er aktivitetskataloget flyttet til det ekstra møde i oktober (inden det fælles
skolebestyrelsesmøde). I foråret skal vi også huske at aktivietetskataloget skal på dagsordenen i god tid inden planlægning.

Evaluering af SFO-forældrerådsmøde:
- 10 minutter fra dagligdagen fra pædagogerne – fx ledsaget af billeder fra SFO-aktivieter.
- Godt med mulighed for leg i hallen for børn imens.
- Godt med fremvisning af børneprodukter fra aktiviteter.
Brug af skærm i SFO:
- I forældrerådet er der enighed om, at brug af skærm skal have et pædagogisk formål og
være et aktivt tilvalg i udvalgte situationer. Og det skal være under voksenopsyn. I mindre
grad for de mindste årgange i SFO. Det lægger sig i tråd med det it-princip, der er netop nu
er ved at blive vedtaget i skolebestyrelsen.
Aktivitetskatalog:
- Tænk evt. mulighed for aktivitetsbyt mellem afdelingerne.
Ideer til fremtidige aktiviteter:
- Mindfulness
- Naturaktiviteter i grusgrav i Spørring.
- Svært at få flere musik-indhold udefra. Birgitte har afsøgt forskellige muligheder for at få et
kor op at stå. Nye veje kunne måske være Musikskolen Laura, musikskolen i Hårup, Sangkraft Aarhus. Louise prøver at undersøge.
- Landbrug/dyr/dyrskue udenfor – der er fx øko-grise i Trige.
- Ideer til aktiviteter behøver ikke altid tænkes ind i et længere forløb i aktivitetskataloget,
men kan også være mere enkeltstående begivenheder.
Punkter til næste møde:
- Vi håber, at Thomas vil sende en mail rundt inden, det er tid til udarbejdelse af dagsorden
for næste møde – så kan vi andre komme med idéer til punkter.

Med venlig hilsen

Birgitte Frausing Kjærsgaard
Pædagogisk leder
Bakkegårdsskolen
Tlf. 87 13 63 20
bijk@aarhus.dk

