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Referat forældrerådsmøde 27. november 2017 
 

Til stede: Birgitte (SFO), Jakob (SFO), Pia (forælder), Steen (forælder) og Louise (forælder) 

 

1. Referent: Louise 

 

2. Siden sidst 

Tilbagemelding fra møde med skolebestyrelsen: Samarbejdsaftale med skolebestyrelse tilrettet efter 

opfordring af SFO-forældreråd: At SFO-forældrerådet og skolebestyrelse hver især kan byde ind 

med indholdspunkt til fællesmødet. 

 

3. Vi mangler et medlem og en suppleant til SFO-forældrerådet 

- Birgitte laver et opslag om nyvalg på forældreintra med en opfordring til forældre til at melde sig 

– det gælder alle forældre med børn i SFO, men særligt gerne fra Bjørnshøj, da der ikke er forældre 

herfra i rådet. 

 

4. Meddelelser fra ledelsen (Birgitte) 

- RULL – vi håber – og satser på – at sagen behandles af byrådet i morgen. 
- Forældre inviteres til info-møde 7/12 om RULL og det nye byggeri med arkitekt og konsu-

lent fra byggeafdelingen i Aarhus Kommune. Derudover kan tegningerne ses på opslagstav-
len ved aulaen. 

- Info om udgivelsen af kvalitetsrapport for skole og SFO og de temaer, SFO’en sætter fokus 
på. Kan læses på skolens hjemmeside efter jul. 

 

5. Meddelelser fra SFO-personalet (Jakob) 

- Det er støj-sæson – vi prøver bedst muligt at fordele børn og voksne i lokalerne og går me-
get i hallen. 

- Der bliver arbejdet med end bedre omgangstone på Bjørnshøj. 
- I Spørring er der forældrejulekaffe i december. 

 

6. Godkendelse af tilrettet forretningsorden for SFO-forældrerådet 

Den blev godkendt uden tilføjelser. 

 

7. Aktivitetskatalog 
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- Svømning: Forslag til at tage dem fra de mindste klasser lidt mere i hånden ift. at komme 
fra skolen og til afhentningssted (især dem fra Spørring, der er uvant med at gå på Bakke-
toppen, hvor man skal mødes inden.). Og mere fyldig beskrivelse i aktivitetskatalog – fx, 
hvor det foregår, at der er livreddere til stede, og at der ikke er krav til, at man kan 
svømme i forvejen. 

- Beskrivelse af aktiviteter: Skriv mere i børnehøjde, lidt mere spændende. 
- Gerne mere musik i senere kataloger – Birgitte er i gang med at afsøge muligheder. 
- Gerne mere mad i aktiviteter. 
- Det nye katalog udkommer inden jul. Aktiviteter starter op i uge 2. 

 

8. Input til skolebestyrelse 

Ikke nogen input pt. 

 

9. Punkter til næste møde – herunder punkter til fremtidige møder 

- Brug af skærm og it – på SFO-forældrerådsmødet 8/3 (første møde efter temadag med sko-
lebestyrelsen) 

- Budget (8/3) 
- Legeplads og RULL – på mødet 8/3 – vi mødes allerede kl. 17.00 denne dag, så vi kan se på 

det fremtidige legepladsområde. 
- Informationsstrømme – hvordan når alt info frem til forældre og børn? Hvor og hvordan 

informerer vi. 
- Sampasning i ferier. 
- Sukkerpolitik. 
- Gennemgang af kvalitetsrapport og forældretilfredshedsrapport med henblik på punkter 

med særlig relevans for SFO. 
 

10. Eventuelt: 

 

Bålskur i baghaven i Spørring trænger til renovering 

Opfordring til at søge Støtteforeningen for Børn i Spørring, og der har tidligere været dialog i gang 

omkring det. Birgitte går videre med det til Svend (Spørring SFO) og Lise (pædagogisk leder i 

Spørring Børnehus). 

 

Mulige diskussionspunkter til temadag i januar om brug af it og skærm: 

- Forskelle på principper i forhold til alder på børnene? 
- Forskel på principper for brug i skoletid og SFO-tid? 
- Dage med og uden skærm? 
- Mere brug af it i aktiviteter? 

 

11. Godkendelse af referat 

Referatet betragtes som godkendt,en uge efter udsendelsen, såfremt der ikke er kommentarer. 

 

 

 

 


