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Referent:  Helle Toftekær 

 

Til stede:  Mette Ea Schou-Friis, Camilla Hauge van Zaane, Tora Ribers, Thomas 

Stockmarr, Marlene Ellermann, Helle Toftekær 

  

 Camilla Fiksak deltager på web-ex. 

 

Fraværende:   

 
Sag nr. 21 Godkendelse af seneste mødes referat 

 

Kompetence:  

 

Referat: Godkendt 

 

Bilag:   

 

Sag nr. 22  Status på SFO og klub  

 

Indledning: Tilbage til normalen 

 Stigende medlemstal 

 Personaleforbrug i husene 

 Personale på tværs af huse – både i maj/juni, sommerferie og i hverdagen 

 Stor rollespilsatsning i Regnbuen – personale og engagement 

Kompetence:  

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning: Dejligt at se børnene samlet igen. Klubben skal lige finde tilbage til ”normalen”, 

der er behov for at være lidt ”hjemme” inden ture ud af huset. 

 Mange nye børn er startet. 

 Personalet arbejder på tværs i husene. Der er fokus på at forberede børnene på 

at starte i klub. Det er et stort ansvar for børnene at starte i klub – det betyder 

en meget større frihed, som både børn og voksne skal vænne sig til. 

  

 Tora: Der er bekymring for, at 6. årgang ikke går i klub. Det har været en svær 

tid, hvor det har været svært at fange eleverne ind på grund af corona. Perso-

nalet i klubben vil lave et program, som sættes op i klasserne, som forhåbentlig 

vil kunne trække flere børn i klubben. 

  

 Vi skal tænke udearealer ind. 

 Mette spørger til de gamle lege. Camilla forklarer at der bliver arbejdet med fx 

”gamle lege” især i maj og juni. 

 

 Gode forløb med rollespil: Man skal melde forpligtende ind. Børnene laver reg-

lerne. 5. klasserne vil gerne være med til at sætte i gang. Der har været 50 

børn med de seneste gange. 

   

  

Sag nr. 23 Et lidt nærmere blik på SFO’ens budget og planerne resten af 2021 
Indledning: Det er vigtigt i gennemgangen af budgettet at være opmærksom på, at de se-

neste års forbrug på SFO’en ikke kan betragtes som værende et almindeligt bil-

lede. Vi har modtaget ekstra midler ifm. coronaudgifter, der er blevet brugt på 

ekstra ressourcer til personale. Vi har samtidig ikke brugt så mange penge på 
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drift, som vi normalt gør, da Corona har lukket ned for muligheden for at tage 

på ture. 

 Nu prioriterer vi teaterarrangementer, fx besøg 25/8 for de helt små, juleteater 

for 2. årgang i KBH og sjove ture i klubben.  

 

Kompetence:  

 

Bilag:  

  

Referat/beslutning:  Marlene orienterer om budgettet. Vi har fået meget dækket af kommunens co-

rona-konto. Vi har haft et mindre sygefravær. Det ser rigtig fint ud for 2021. 

Der har været en del investeringer. Marlene har ikke set de seneste tal. Der er 

en personaleressource ekstra på i hver afdeling. Det fungerer rigtig godt. Mar-

lene vil undersøge, om det kan fortsætte. 

 Alle er meget glade for, at restriktionerne er ophævet. 

 

 Drøftelse: 

 Mette foreslår at mobiltelefonen bliver brugt aktivt i fx orienteringsløb. Marlene 

går videre med dette. 

 

 Budgettet – Thomas spørger til et mere specifikt budget, så medlemmerne kan 

følge poster til drift i store træk. Marlene vil kigge på dette til næste møde. 

  

 

  

Sag nr. 24 Evt. 

  

Referat/beslutning:  Camilla ønsker at træde ud af SFO-rådet. Vi har brug for et medlem fra skole-

bestyrelsen. Punktet bringes med til skolebestyrelsesmødet. 

 

Kommende møder: 

     

2/11-21 16.30-17.30 

 

9/6-22   16.00-17.00 - ændret fra kl 16.30 


