
Referat fra SFO-rådsmøde 6. maj 2020 kl. 17-18.30 

Til stede: Mette, Tora, Thomas, Finn og Marlene 

Fraværende: Camilla F.P. og Camilla Hauge 

Referent: Marlene 

 

Dagsorden godkendt 

1. Info fra Marlene omkring status på SFO her i Corona-tiden 

a. Vi har mange glade børn i SFO hver dag. Mange børn trives i de små grupper, 

hvor der er mere voksenkontakt, mere ro og overskud og med stor mulighed for 

at skabe nye relationer. Børn, vi aldrig har set lege sammen, leger nu. Så der er 

mange nye spirende venskaber rundt omkring.  

b. Det er positivt at 1. årgangs børnene stort set alle kommer på SFO, men det er 

også en udfordring, da der som regel kun er 1 voksen per gruppe, og det kan 

være vanskeligt at holde børnene i deres grupper på legepladsen. Nogle børn 

savner deres venner fra andre grupper. En af løsningerne er nyindkøbte 

badminton-ketchere - så kan de spille til hinanden over ”hegnet”. 

a. Antal børn  

a. I sidste uge havde vi mellem 70-80 børn fra 0.-2. hver dag. En lille stigning i 

denne uge. Halvdelen af 0. årgang kommer, næsten hele 1. årgang og kun en 

smule fra 2. årgang.  

b. I klubben kommer der 15-20 børn hver dag fra 3. til 5 årgang. Den første uge 

havde vi en del flere børn, men det at det primært foregår udenfor og stadig på 

afstand og i de grupper, de har været i hele dagen, afholder nogle af børnene fra 

at komme.                                                                                                                            

b. Aftaler med forældre om afhentning/afsendelse 

a. Vi sender som udgangspunkt ikke børn afsted, uden at have aftalt det med 

deres forældre. Alle forældre har fået oplyst et telefonnummer, de kan kontakte, 

hvis et barn skal sendes hjem, til flagstangen eller andet. 

Der er indkøbt 5 mobiltelefoner, der er fordelt rundt på skolen. De 5 

mobiltelefoner dækker alle grupper. 

c. Pædagogisk kvalitet 

a. Det udfordrende består i, at der er mange unge pædagogmedhjælpere, der har 

ansvaret for en gruppe børn om eftermiddagen. Kvaliteten kan derfor ikke 

nødvendigvis matche det, der normalt forventes ved SFO’en. 

b. Det positive er, at flere og flere af de voksne finder på en masse sjove 

aktiviteter med børnene, som ligger udenfor det de normalt laver i SFO’en. De 

små grupper åbner mulighed for at kunne noget andet. 

2. Info om 1. maj børnenes start og den betydning det har for skolebørnene – udeområder 

a. Opstarten har været over al forventning. Børnene vinker farvel på legepladsen 

og trives i deres små grupper. Der er en fast voksen per gruppe, som møder kl. 

8 hver morgen. Der er indtil 14.30-15 2 voksne på hver gruppe. En noget bedre 

normering end normalt, men vi har bevidst valgt at sikre tryghed, kontinuitet og 

nok resurser for at få overgangen til at glide så nemt som muligt. 



 

b. Udeområderne for 1.b samt en gruppe fra 0.a og en gruppe fra 0.b, som frem til 

1. maj havde udeområderne ved SFO’en opholder sig rundt omkring på skolens 

andre udeområder. Personalet booker steder ind og tager børnene med. Det 

fungerer indtil videre over al forventning. 

3. Opsynspligt – spørgsmål fra Camilla F.P. 

a. Camilla var ikke til stede ved dette møde og vi ved derfor ikke hvad spørgsmålet 

gik på.  

b. Marlene fortæller, at der ikke er ændringer i opsynspligt. Vi har aftaler med 

mange forældre om at deres børn sendes afsted på faste tidspunkter hver dag. 

Da SFO-personalet kommer til børnene og ikke omvendt er der ikke børn ”der 

bliver væk”. De overtager den gruppe børn fra skolen, som skal blive i SFO’en. 

4. Eventuelt 

a. Vi planlægger 4 møder i næste skoleår også. Nogle af møderne kan afholdes 

som web-møder, da det har vist sig at være en fin måde at holde møde på. 

 


