SFO – forældrerådsmøde Referat

Dato:
11.12.19
Tidspunkt: Kl. 17 – 19.00
Sted:
D1
Deltagere:
Afbud: Mads og Louise Toft
Dagsorden:
1. Velkomst og præsentation bordet rundt
Til den planlagte valghandling til SFO-forældreråd var der ingen tilmeldte, og vi inviterede
derefter forældre fra de to huse og evt. spec. klasserne til at deltage i SFO forældrerådet.
De med blåt markerede i nedenstående skema er de fire forældre, som efterfølgende
reagerede positivt.
De er nu blevet inviteret med i SFO-forældrerådet, og vi har dermed repræsentanter fra
hvert hus.
Derudover har Pædagog Helle Dyssegaard Rostoft meldt sig på banen som
medarbejderrepræsentant.
- Der blev orienteret om det hidtidige arbejde i SFO-forældrerådet, og om hvordan SFO’en
er organiseret i undervisnings- og fritidsdel. Derudover blev der fortalt om den
pædagogiske tilgang til rollen som pædagog på Lystrup Skole, med aktiviteterne som
middel i en pædagogisk kontekst.

SFO forældreråd
Navn

Karina Poulsen
Jesper Budsted Poulsen
(Næstformand)
Louise Toft
Kenneth Schjødt Vingborg
Camilla Lieder Holt (Formand)
Louise Kaae Sørensen
Mads Nyborg
Helle Dyssegaard Rostoft

Valgår

2018
2019
2018
2019
2019
2019
2019
2019

A-huset

B-huset

Emil 3.b
Niels 2.a
Bertram 2.a
Sofia 2.a
Johan 1.a
Theodor 1.b
Julie 0.a
Medarbejderrepræsentant

2. Konstituering af SFO-forældrerådet
a. SFO-forældrerådet blev konstitueret med Camilla Lieder Holt som formand og Jesper
Budsted Poulsen som næstformand
3. Kort rundvisning i A-, B- og C-hus (Fritidsklubbens lokaler)
a. C-huset blev vist frem, og der blev fortalt om hvordan fritidstilbuddet ser ud i Lystrup
i et 0 – 18 års perspektiv, og hvordan ungdoms- og fritidsklub på skolens matrikel
giver muligheder for at skabe nye synergier og differentiering i fritidsdelen på tværs
af afdelinger.
4. Personale / ressourcer
a. Personaleforholdene blev beskrevet med hvilke ressourcer der er allokeret til de
forskellige opgaver der ligger i undervisnings-, fritids- og specialklasser.
b.
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5. Kommende arrangementer
a. Juleteater d. 18. december.
b. Skolefest i indskolingen 11. – 15. maj.
c. Cirkus for 3. årgang i efteråret (uge 37-38)
i. Kun en SFO-aktivitet.
- Sammen med pkt. 8 blev SFO’ens fremtidige arrangementer gennemgået, og det blev
besluttet at høre, om ”de 32” vil kunne komme på besøg og holde et foredrag omkring
IT, børn, skærme og sociale medier. Per følger op. Målet er et arrangement i uge 13.
6. Samarbejdsaftale med skolebestyrelsen
a. Aftalen blev gennemgået, og der var ikke yderligere kommentarer. Aftalen skal nu
godkendes af skolebestyrelsen, hvorefter den underskrives.
7. SFO på Lystrup Skole efter ombygningen (foråret 2020). Hvilken proces skal vi sætte i gang?
Det handler om:
i. Profil i den nye SFO
ii. Navn til den nye SFO
iii. Traditioner i den nye SFO - måske fordelt på årgange.
SFO-forældrerådet snakkede om, at det kommer til at være en af opgaverne i det
kommende år. Punktet tages op på næste møde.
8. Arrangementer 2019/20
a. Et SFO forældrearrangement med udefra kommende foredragsholder?
9. Kommende møder
a. SFO-forældrerådet er inviteret til at deltage ved skolebestyrelsesmødet d. 17.12.19
b. Årshjulet for SFO-forældremøder ser således ud.
Måned
November

Dato

Indhold
-

Ikke afholdt

-

-

Status. personale, budget
Konstituering af det nye SFOforældreråd.
Kommende møder
Status
Profil i den nye SFO
Navn til den nye SFO
Traditioner i den nye SFO - måske
fordelt på årgange.
Dagsorden kommer ca. 14 dage før

-

Evaluering af skoleåret i SFO
Arrangementer 2019/20
Budget 2019/20
Planlægning af valghandling

Deltagelse i
skolebestyrelsesmøde

December

Deltagelse i
skolebestyrelsesmøde

Januar

Marts
Maj

Deltagelse i
skolebestyrelsesmøde

10. evt.

11.12.2019
17.12.2019
Skolebestyrelsesmøde
15.01.2020

18.03.2020

-

