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Referent:  Helle Toftekær 

 

Til stede:  Mille, Tora, Mette, Thomas, Helle og Marlene 

 

Fraværende:  Camilla 

 
 

Sag nr. 22 Godkendelse af seneste mødes referat 

 

Kompetence: SFO-Råd 

 

Referat: Godkendt 

 

 

Sag nr. 23  Velkommen til Mille – SFO-rådets nye medlem  

 

Indledning:  Kort præsentation af alle 

 

 

Sag nr. 24  Status på SFO og klub  

 

Indledning:  Svagt stigende medlemstal i klubben: 

 

 Stigende medlemstal og også stigende fremmøde, mindst 25 og op til 45 

fremmødte børn til aftenklub. Fremmøde i klubben er mellem 50 og 70 børn om 

dagen. Det er positivt. 

 

 Personaleforbrug i husene: 

  

 God normering i dette år, hvilket skyldes brug af overskud fra sidste år. 

  

 Halloween og julearrangement: 

  

 Stort arrangement med rigtig mange gode initiativer, stor hjælp fra forældre. 

 I Klubben var der 87 tilmeldte børn til Halloween-fest. 

 

 Nye børn til maj: 

  

 51 tilmeldte børn på nuværende tidspunkt. 

 

 Fremmøde i efterårsferien: 

  

 Stort set alle forældre svarede, om deres barn ville komme i efterårsferien. Ca. 

halvdelen kommer i sidste ende. Der er tid til at tage sig af børnene. Der har 

været tid til andre aktiviteter som bl.a. rengøring af køkken og gode aktiviteter 

for børnene, bl.a. biograftur.  

 

 Deltagelse i aktiviteter SFO2 

 Ture og turneringer er populære. Det samme er krea-rummene, aktiviterne i 

Laden og pc-aktiviteter. 

 

  

Sag nr. 25 Et lidt nærmere blik på SFO’ens budget og planerne resten af 2021 
 

Indledning: I får på mødet et lille blik ind i SFO’ens forventede budget og forbrug for 2021  
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 Vi har endnu ikke fået budgettet udmeldt for 2022. 

 

  

Referat/beslutning:  Marlene forklarer i store træk SFO’en - og Klubbens udgifter i dette regn-

skabsår.  

 

 

  

Sag nr. 26  Evt. 

  

Referat/beslutning:  Vi beslutter at ændre sidste mødedato i dette skoleår fra 9/6 16-17 til 

25/4 16.15-17.15. 

 

Kommende møder: 

     

25/4-2022 


