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Referat forældrerådsmøde 24. maj 2018 
 

Til stede: Birgitte (SFO), Pia (forælder), Steen (forælder), og Louise S (forælder), Louise H.J. 

 

1. Referent: Louise H.J. 

 

2. Siden sidst: Forsøg med lukkedag fredag efter Kr. Himmelfartsdag, da der nærmest aldrig er 

børn her.  

 

3. Meddelelser fra ledensen: Tur til Himmelbjerget 3/7. 

Internat for personalet 7-8/8. Her er det de faste og kendte vikarer, der er i SFO’en. Det skrives ud 

til 0. klasses-forældrene inden. 

 

4. Meddelelser fra SFO-personalet: Står over her – Jacob er syg. 

 

5. RULL-status: Birgitte har haft besøg fra Elverdal, der laver legepladser. Han sender forslag med 

afsæt i idéer fra personale, forældreråd og RULL-tegninger.  

Planen er, at Bjørnshøj flytter ind efter sommerferien. 

 

6. Status nyt IT-princip: Der er et arbejdsudvalg i skolebestyrelsen, der er i gang med at udfærdige 

en mobilpolitik på baggrund af forårets arbejde og erfaringer med temaet.  SFO-forældrerådet ser 

fordele i, at vi i højere grad går i retning af en skole med mindre brug af mobil i SFO. 

 

7. Arbejdslørdag for forældre – går videre til næste møde. 

 

8. Sukkerpolitik og overordnet madpolitik – går videre til næste møde. 

 

9. SFO-forældremødet: 27/9 kl. 17.30-19.30. Anette, Ludvik og Louise S. er på valg (resten sidder 

et år mere). Indhold: Aftenåbent for børnene med en eller anden form for optræden/udstilling. Paral-

lelt SFO-forældremøde med valg til forældrerådet. Jakob prøver at finde ud af, hvad der kan være af 

festligt indslag med afsæt SFO-ens aktiviteter, fx danse- eller trommehold. 

 

10. Punkter til næste møde: Arbejdsdag for forældre og sukkerpolitik og overordnet madpolitik, 

idéer til forårets aktivitetskatalog.  
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11. Eventuelt: Louise er blevet kontaktet af Lise, pædagogisk leder i Spørring Børnehus, i forhold 

til at skrive et støttebrev fra SFO-forældrerådet med henblik på at vedlægge børnehusets fondsan-

søgninger til renovering af gymnastiksal og udbygning af legeplads (brevet er vedlagt referatet) 

 

12. Godkendelse af referat:  

Referatet betragtes som godkendt, hvis der ikke inden en uge efter udsendelsen er indkommet kom-

mentar/rettelser 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Birgitte Frausing Kjærsgaard 

Pædagogisk leder 

Bakkegårdsskolen 

Tlf. 87 13 63 20 

bijk@aarhus.dk 
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