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Referent:  Helle Toftekær 

 

Til stede:  Camilla, Tora, Mette, Thomas, Camilla (SFO), Marlene, Helle 

 

Fraværende:   

 

 
Sag nr. 17 Godkendelse af seneste mødes referat 

 

Kompetence:  

 

Referat: Godkendt referat fra den 25/1-21. 

 

 Der blev spurgt til et mere fyldigt budget under godkendelse af referat.  

 Punktet vedr. budget var ikke på SFO-mødet den 28/1, men derimod på skole-

bestyrelsesmødet den 2/3. 

 

 Marlene tager ønsket med videre ift. at skitsere, hvordan udgifterne til driften 

fordeler sig.  

 

Sag nr. 18 Trivselsarbejde i SFO og skole 

 
Indledning: Information om hvilke indsatser og opmærksomheder vi har på skolen og i 

SFO’en.   

 

Kompetence:  

 

Referat/beslutning: Marlene fortalte, at der dagligt er fokus på, at vi er én skole. Vi har trivsel i høj-

sædet (lige nu er vi ved at udmønte en pulje fra regeringen, der skal bruges 

inden sommerferien på trivselsfremmende aktiviteter for børnene). 

 

 Der er stor opmærksomhed på at hjælpe børnene med at vende tilbage til 

større grupper efter corona. Igangsætte bredere fællesskaber, fx legegrupper. 

 Vi arbejder med en god overgang mellem skole og SFO. Det fungerer rigtig 

godt, at skolepædagogen følger med fra skole til SFO ift. overlevering og tryg-

hed for børnene. 

 

  

Sag nr. 19 Status på SFO og klub i en corona-tid 

 

Indledning: Der er noget anderledes vilkår i denne tid – særligt for klubtilbuddet. Hvad 

kunne være rart for jer at få informationer om? 

  

Kompetence:   

 

Referat/beslutning: Marlene forklarer, at det har været nemmere for de små børn end for de store i 

corona-tiden. 

  

 Klubben 

  Fra på mandag den 3/5, når de nye børn starter, vil der være 6 voksne til 6 

klasser i klubben, hvilket vil være styrende for, hvad man kan. Der er gode til-

bud i klubben, men det vil være afgørende ift. aktiviteten, hvilket lokale ele-

verne bliver tilknyttet. 
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 Der er sendt et brev til 3., 4., og 5. årgangs forældre om dette sammen med 

en folder om hvordan klubben generelt fungerer, og hvilke voksne, der er om-

kring børnene de næste måneder. 

  

 Vi havde en debat om, at der har været to eksempler på, at elever fra klubben 

er gået på tanken for at købe usunde sager, som de har taget med tilbage til 

klubben. 

 

 Marlene siger, at vi ikke accepterer, at eleverne spiser mad fra tanken på klub-

ben. Vi kan ikke forhindre eleverne i at gå fra klubben. Vi talte om, at det er et 

forældreansvar, hvis eleverne forlader klubben. Vi opfordrer til, at forældrene 

taler sammen om dette på årgangene. 

  

  Regnbuen 

 Der er sendt information ud til 1. og 2. årgang med en oversigt, der viser, hvor 

børnene skal være og hvilke voksne, der er omkring børnene de næste måne-

der i Regnbuen. Der vil løbende blive sendt informationsbreve ud. 

 

 Solsikken 

 Vi får 41 nye børn på mandag, som får fast base i Solsikken. De nye børns for-

ældre vil løbende blive informeret om hvad der sker i Solsikken, men har forud 

for opstarten modtaget oversigter over hvad børnene skal de forskellige uger, 

hvilke voksne, der er omkring deres børn og hvordan hverdagen i maj og juni 

forløber.  

 

 Da personalet bruger stort set alle deres timer sammen med børn, er der me-

get lidt tid til administrative opgaver, som fx at lave aktivitetsplaner. Vi gør, 

hvad vi kan for at informere forældre om, hvad der sker om eftermiddagen, 

men må konstatere, at det ikke altid vil være muligt. Det betyder dog ikke, at 

der ikke sker noget om eftermiddagen, men blot at der ikke bliver informeret 

en masse om det.     

 

 Marlene fortæller, at der er brugt flere ressourcer/personale under corona. 

 Der er fokus på at få eleverne godt tilbage efter nedlukningen og det kræver, 

at der er voksne omkring børnene, som kan støtte op om fællesskaber og give 

tryghed.  

 

 

Sag nr. 20 Evt. 

  

Referat/beslutning: Mette spørger til udmeldinger. 

 Vi har haft 12 udmeldinger i klubben under corona. Det er flere end normalt. 

 

 

Kommende møder: 

     

 


