
 

 

 

Møde 

 

SFO forældreråd 

 

Sandwich er bestilt til kl. 17. 

 

Tidspunkt: d. 9. okt Kl.17.15-18.30. Spisning fra kl.17 

 

Sted: Viby skole v. kontoret 

 

Mødeleder: Stine 

 

Deltagere: Citha (2.a), Ann-Mi (1.b) Jens (1.a og 

1.b), Dorte (3.c) , Jacob (0.b), Jane(0.a)Formand. 

Siyaskaran,( Sias 1.a) Heidi (HB), Stine 

 

 

Dagsorden  

 

Referent: Stine 

Præsentation 

(tavshedserklæring) 

 

Bordet rundt – hvem er vi 

Tavshedserklæring udfyldes. Valg til forældrerådet… vi skal aftale hvem 

der er suppleanter, hvem der er formand i SFO forældreråd: 

Formand : Jane, næstformand: Citha, suppleanter Jens og Ann-Mi (vi må 

være 5 i forældrerådet og 2 suppleanter. Suppleanterne deltager i alle 

møder, det er kun i tilfælde af afstemning at der skal være styr på det.) 

Info fra ST. Morgenåbning, lidt kaotisk, og skal rykkes til fællesrummet. 

0.klasser har fået god start.  

Vigtig med tydelig info omkring sidste ferieuge, hvor det er godt at starte 

i SFO. Info om at starte ugen inden skolestart, også ift specialklasser. 

Uuv. dobbelt m. pædagoger, så der er 3 på.  

Forslag om at holde landefest.   

 

SFO info. 

Arrangementer 

Skolestart /SFO 

Info v. Heidi. Ude stadigvæk, 2 båldage, Krea. Glas med til lys-lanterner 

Diskussion om spil, og spilledag. Fornuftigt forhold til spil, spilledag om 

fredagen.  

Mobil regler 

Snak om tabulex 



 

 

Kommende arrangementer d. 7. nov.  

Opstart for 0. kl.? rigtig fint, tydeligt omkring at man kan være her ugen 

inden skolestart, og at klassepædagogen er der. 

Fællesmøde SB afholdes d. 27. nov. – info følger 

Forslag om, at arrangementer er på forskellige dage 

Forslag om bedsteforældre deltagelse i SFO-tiden. Stine afventer en 

melding om hvor de gør det, og tager kontakt.  

Torsdag d. 6. dec. Julefest.  

 

evt 

Fremtidige møder og mailadd.  

Mødedatoer: minus første tirsdag i hver mdr. tirsdage.  

d. 27/11, 8/1, 19/3, 2/5 

Mailadd. indsamlet, mangler Ann-Mi 

 

 

Punkter til næste gang 

Vi skal finde fælles tema til arrangement med SB.  

Jane og Stine deltager på temamøde, og bliver måske lidt klogere på 

hvordan vi griber det an. 

 

 

  

 

 

 

 


