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Kl. 18.00  Fællesspisning i aulaen i forbindelse med Lucia optoget.  
415 mennesker mødte op til Lucia optoget. God oplevelse og opbakning fra lokaldistriktet.  
 
Dagsorden  
 
b)  Godkendelse af referat november 2012 
     Godkendt 
1) Nyt fra: Formanden, Ledelsen, Pæd. Råd, SFO og Elevrådet  5 min. 

Vi appellerer til at al skriftlig information udsendt før mødet læses for at reducere tidsforbruget 
på punktet. 

2) Fortsættelse af drøftelse omkring obligatoriske aktiviteter i SFO 
Da vi ikke nåede at drøfte denne interessante debat til ende – genoptages dette på julemødet. 
Målet er at skolebestyrelsen forholder sig overordnet og principielt til, at der er ”skal” aktiviteter i 
SFOén for, at fremme forpligtende fællesskaber. 
 
Indledningsvis blev der oplyst fra SFO-leder, Per Tjerrild, at der ikke var lovhjemmel for 
obligatoriske aktiviteter, men heller ikke noget i loven der forbyder dette. 
Bestyrelsen havde derefter en god og konstruktiv drøftelse. Der blev besluttet at nedsætte et 
udvalg, der har til opgave at komme med et principielt skriftligt udspil til næste møde i januar. 
(Christine, Thomas og Per) Preben vil agere sekretær. 
Samtidig fremkom der opmærksomhedspunkter og forslag:  
- Vi skal bruge et andet ord end obligatorisk – eks: dagens tilbud 
- Opmærksomhed på frihedstanken i SFO – At børnene til vælger aktiviteter – udbuddet af 

aktiviteter der matcher børnenes udviklingsbehov 
- Forældrenes forventninger om servicen i et betalingstilbud 
- Det kunne være valget mellem 2 ting i en kortere periode 
- Tydeliggørelse af det pædagogiske sigte med SFOén                                      

                 
Kl. 19.30      Samarbejdsøvelse omkring team-spirit og effektivisering. Øvelsen er en god og sjov 
øvelse der udvider kendskabet til hinanden – og samtidig en oplevelse af effektiv opgaveløsning. 
Bestyrelsen var superdygtige – en mulig rekord er slået! 
 
 
 
         Med venlig hilsen                  Formandskabet og sekretæren 
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