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Referent:  

 

Til stede:  Thomas, Mette Ea, Camilla Fiksak, Camilla Hauge van Zaane, Marlene, Finn 

 

Fraværende:  Tora 

 

 
Sag nr. 9 Mål- og indholdsbeskrivelse SFO 

 

 
Indledning: Erfaringer med SFO-rådet til Børne- og Skoleudvalget. 

    

 

Kompetence: SFO-Rådet 

 

Referat: Rådet talte om baggrunden for rådets oprettelse, arbejde og hensigten med at 

videreføre rådet efter den politiske vurdering efter de første 2 år. Rådet var 

enig i, at rådet har en vigtig funktion, og anbefaler at SFO-rådene fortsætter i 

mindst 1 år mere. 

 

 Rådet fandt, at 3 møder er et passende antal møder pr. år. Rådet ønsker at 

deltage i et bestyrelsesmøde, hvor SFO drøftes. Mødes 2. december aflyses 

derfor. 

 

Bilag: Dagsorden til børne- og skoleudvalgsmødet i november 

  

 

Sag nr. 10 Drøftelse af SFOII (Klubben) som pædagogisk tilbud 

 
Indledning: Tidligere på året havde vi en dialog over Aula om klubtilbuddet generelt, aktivi-

teterne der tilbydes både til hverdag og i ferierne og mobilpolitikken.  

 Vi drøfter forventninger, idéer, konsekvenser ved at vælge at være mobil-fri 

klub, og hvordan det er at være klubbarn/klubvoksen i en Corona-tid.  

 

 

Kompetence: SFO-rådet 

 

Bilag: Mobilpolitikken 

  

Referat/beslutning: Rådet havde en drøftelse af formålet med klubben, herunder mobiltelefoners 

indflydelse på klubbens virke. Rådet var enig i, at et godt klubliv er positivt for 

den enkelte unge, men også meget betydningsfuldt for skolens arbejde, set i 

lyset af, at når klubbens unge har gode relationer underbygger det trivslen i 

klasserne. 

 

 Der var enighed om, at mobiltelefoner er en del af de unges liv, men det skal 

ikke fylde i hele klubbens virksomhed. Der var ingen forslag til ændring af den 

nuværende mobilpolitik. Der lægges vægt på, at klubbens aktiviteter er så at-

traktive, at de unge af sig selv tiltrækkes til at deltage i aktiviteterne, og aktivi-

teterne leder opmærksomheden væk fra mobiltelefonerne. 

 

 Klubben skal være opmærksom på, at der er god information om klubbens 

målsætning og aktiviteter til forældre, ved fx at deltage på klassernes foræl-

dremøder og at medarbejdere fra klubben besøger klasserne. 
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Sag nr. 11 Meddelelser 

 

Kompetence:  

 

Bilag:  

 

Referat/beslutning:  

 

 

Sag nr. 12 Evt. 

  

Referat/beslutning:   

 

 

 

Kommende møder: 

     

 

Onsdag 2/12 2020 kl. 16.30-17.30 

Mandag 25/1 2021 kl. 16.30-17.30 

Onsdag 28/4 2021 kl. 16.30-17.30 


