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Ordstyrer 

/Referent:  Helle 

 

Til stede:  Mette, Mille, Camilla, Jacob og Helle 

 

Fraværende:  Tora 

 

 
Sag nr. 1 Godkendelse af referat 

 

Kompetence: SFO-Råd 

 

Referat: Referatet er godkendt 

 

Bilag: Referat fra mødet den 25/4-22 

  

 

Sag nr. 2  Velkommen til ny SFO-leder Jacob 

 

Indledning:  Præsentation af Jacob, opstart 1/11 

 

 

Referat/beslutning: Jacob har følt sig godt taget imod på Endrupskolen de sidste to dage. 

Jacob har set personalet sammen med børn og sammen med forældre, og har 

et rigtig godt indtryk af stedet. Det er vigtige ting, børn lærer gennem fritids-

pædagogikken. Jacob er bl.a. optaget af overgange og forbindelser mellem af-

delingerne. 

 

 Mette spørger til, hvordan Jacob vil arbejde med forandringer i SFO/klub. Jacob 

er ved at danne sig et indtryk og vil sammen med personalet finde udviklings-

områder med respekt for det gode, der allerede fungerer i de tre huse. 

 Camilla fortæller, at personalet gerne vil ”skubbes til”.  

  

 Mille er mor i en klasse, hvor der er rigtig mange forældre, der gerne vil 

hjælpe. Forældrene vil gerne samarbejde med SFO’en, fx omkring flere arran-

gementer. 

Mille mener det kan være svært at gennemskue, hvem der er ansat i Regn-

buen, og opfordrer derfor til at udsende et dokument med navn/billede på de 

ansatte. Mille opfordrer ligeledes til at kommunikere mere med nyhedsopdate-

ringer samt inddrage forældrene mere.  

  

 Mille efterspørger til længerevarende aktiviteter/emner, hvor børnene er en del 

af planlægningen og udførelse af arrangementet. Som teaterforestilling, MGP-

aften osv. Gerne på tværs af husene.  

 

  Camilla fortæller at man tidligere har spurgt forældrene ift. deltagelse i fælles 

arrangementer, men mange forældre gav udtryk for, at de ikke havde tid. 

  

 Forslag om en oversigt over aktiviteter i løbet af året. 

 

Sag nr. 3 Status på SFO og klub fra personalet og Helle 

 

Indledning:  Vi informerer om, hvordan det går i vores SFO/Klub.  

Helle informerer om indsatser frem mod Jacobs opstart den 1/11. 
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Camilla informerer om arrangementer, herunder Halloween og julearrange-

ment. 

 

Referat/beslutning: Camilla: Der er 105 børn indskrevet på Solsikken. Vi skal til at bruge klasselo-

kalerne mere, da pladsen er lidt trang i Solsikken.  

 Alle tre huse har afholdt nogle rigtig flotte halloween-arrangementer i sidste 

uge. 

 

Personalet har været på kursus i Low Arousal, hvor der er kommet mange gode 

læringspointer frem. 

 

 4 pædagoger er på efteruddannelse inden for Social Inklusion. 

 

 Vi talte om brug af vikarer, og forskel på unge og fastansatte medarbejdere. 

 Helle takker personalet i SFO/Klub for samarbejdet gennem den sidste måned, 

hvor vi ikke har haft en SFO-leder. Personalet har i høj grad bidraget med at 

finde løsninger ved sygdom mv. 

   

  

Sag nr. 4 Evt.  

  

  

 

Referat/beslutning: Mille: spørger til den aflyste ”spilledag” fredag i Regnbuen. Hvilke reaktioner 

har der været efterfølgende for både voksne/børn? Kan man tage de forhåbent-

lig ”gode” erfaringer med videre til Klubben? Måske skal mobil-tiden i klubben 

revurderes? Vil gerne have en opfølgning på dette. 

 

 Hvordan går det med mobilerne? 

   

Mette spørger til, hvordan vi sørger for, at der er tilbud til alle børn i Klubben. 

Vi drøfter at der er flere værksteder, man kan vælge imellem, og at der også er 

tilbud om udelivs-aktiviteter. Vi skal være bedre til at informere forældrene om, 

hvilke aktiviteter der rent faktisk er hver dag for vores børn. Mette efterlyser 

flere aktiviteter, som børnene synes er sjove, og som sikrer, at de vil være på 

klubben hele eftermiddagen og ikke enten tager hjem eller sætter sig med en 

telefon. 

Udeaktiviteter som børnene er fælles om (samarbejder om), og ikke gå på styl-

ter hver for sig. 

  

Mette spørger til hvor mange fremmødte børn der er. Der kan være en stor for-

skel på tilmeldte og fremmødte. Helle foreslog at det tages på næste møde.   

 

 

Kommende møder: 

 

Torsdag den 8. juni 2023 kl. 16.00-17.00 

 

Jacob vil gerne inddrage forældrerepræsentanterne inden mødet i udformning af dagsordenen. 

     


