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Kommissorium for SFO-råd i Fredensborg kommune 

 

Formålet med at oprette SFO-råd, er at sikre intentionerne bag budgetforliget  

om at omlægningen til SFO sker med samme pædagogiske kvalitet og at sikre at 

forældrenes stemme høres i forhold til kontinuitet i den pædagogiske kvalitet i 

organisationsforandringen til SFO. 

 

SFO-rådets formål er desuden at understøtte skolebestyrelsens arbejde. 

Der lægges op til en midtvejsstatus af SFO-råd efterår 2020 og en evaluering i 

forår 2022. 

 

Sammensætning 

Der oprettes et SFO-råd ved hver skole, som dækker både SFO I og SFO II. 

SFO I dækker 0.-3. klasse og SFO II dækker 4.-6. klasse. 

 

Et SFO-råd består af mindst tre forældrerepræsentanter fra både SFO I og SFO II, 

valgt af og blandt forældrene til børn i SFO I/II samt en medarbejderrepræsentant 

valgt af og blandt medarbejderne i SFO I/II. Endvidere vælges mindst to 

suppleanter for forældrerepræsentanterne og en suppleant for 

medarbejderrepræsentanten i SFO-rådet. Har skolen mere end en SFO I/II, skal 

repræsentationen afspejle dette. 

 

Skoleleder, formand for skolebestyrelsen og gerne et bestyrelsesmedlem med barn 

i SFO’en samt SFO-leder deltager i møderne. 

Skolelederen er mødeansvarlig (dagsorden, indkaldelse). SFO-leder er sekretær for 

rådet. 

 

Det er muligt at sidde i både skolens bestyrelse og i SFO-rådet. 

 

Valg af medlemmer til SFO-råd 

Valg af medlemmer til SFO-råd foretages hurtigst muligt i 2019. Forældre til 

0.klasser, der starter i SFO 1. maj 2019 inviteres til at stille op og til at deltage i 

valget. 

Valgperioden er 2 år og første suppleringsvalg finder sted 2021, efter skoleårets 

start og inden efterårsferien. 

 

Forældre med børn i SFO’en er valgbare med mindre de samtidig er ansat på 

SFO’en.  

Skolelederen er ansvarlig for indkaldelse og afvikling af valg. 
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SFO-rådets kompetence 

SFO-rådet agerer indenfor rammerne af folkeskoleloven, skolebestyrelsens 

principper samt Fredensborg kommunes mål, rammer og særlige indsatser. SFO-

rådet har ikke en selvstændig formel kompetence.  

 

Skolebestyrelsen fastsætter mål- og indholdsbeskrivelse for SFO, hvor bl.a. 

følgende fem kvalitetsmålsætninger, som den politiske følgegruppe har drøftet sig 

frem til som de vigtigste, indgår: 

1. Vi har læringsmiljøer, der motiverer børnenes selvstændighed og sociale 

kapacitet 

2. Vi skaber inspirerende og udviklende miljøer, der lægger vægt på legen 

som et frirum og udvikler børns legekompetencer 

3. Vi prioriterer gode overgange fra dagtilbud til skole og et tæt samarbejde 

med 0-6 års området, så vi får skoleparate børn. 

4. Vi lægger vægt på at SFO’en har base i egne lokaler så der er en klar fysisk 

markering af skiftet fra skole til ”fritid”, men også en god udnyttelse af alle 

faciliteter 

5. Vi ønsker en god normering med uddannet personale og gode muligheder 

for faglig kompetenceudvikling. 

 

Ifølge folkeskolelovens § 3, stk. 4 er det formelt skolens leder, der har det 

administrative og pædagogiske ansvar for SFO, mens skolebestyrelsen varetager 

tilsynet, godkender budgettet m.v. 

Forældre til børn i SFO kan således, jf. folkeskoleloven gøre deres indflydelse på 

SFO-ordningen gældende via de forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen. 

Med SFO-rådene styrkes forældrenes indflydelse på SFO-tilbuddene. 

SFO-rådets opgaver 

Det er SFO-rådets opgave  

 At rådgive SFO-lederen i konkrete spørgsmål samt bidrage til årsplanen for 

så vidt angår SFO. 

 At rådgive skolebestyrelsen om forhold der vedrører SFO’en, fx principper 

for forældresamarbejde, pædagogisk struktur, pædagogiske principper, 

SFO’ens indretning. 

 At fremme det gode samarbejde mellem SFO og forældre og at bidrage til 

at skabe gode rammer om børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse i 

fritidslivet. 

 At hjælpe med opgaver eller delegere opgaver til forældregrupper i 

forbindelse med arrangementer og aktiviteter i SFO-regi. 

 At koordinere med øvrige forældrefora fx kontaktforældrene. 

 

SFO-rådet mødes min. 2 gange årligt og kan foreslå punkter til skolebestyrelsens 

dagsorden, men kan ikke behandle person- eller klagesager. 


