Møde

SFO forældreråd

Sandwich er bestilt til kl. 17.

Tidspunkt: d. 8. januar Kl.17.15-18.30.

Sted: Viby skole v. kontoret

Spisning fra kl.17

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
Siden sidst
Evaluering af fællesmødet med SB – Opsamling
Fungerede fint, gode snakke ved gruppe-bordene og fint med oplæg først. Hvordan
kommer vi videre? – opsamlingsdokument uddelt
Morgenåbning fællesrummet?
Fællesrummet til morgenåbning fungerer fint. Aflevere ved trappen. Overblik.
Personalet er også tilfreds. Fungerer bedre og bedre.
Julemåneden - julefest?
Bankospil kan opleves som kaos, med så mange mennesker, men børnene synes
generelt det er sjovt. lucia optog. Ingen kø, dårlig akustik.
Snak om Bordopstilling – kan det gøres anderledes?
Kan man spille færre spil og vinde flere gange på samme plade?

SFO info.

V. Heidi

Arrangementer

Puderummet er meget populært.
Tryllestave, er i krea lige nu, og er meget fantasifulde
Toilettjek uge 4 information ud i alle klasser

Garderobeindsats: piktogrammer, voksenvagt, oprydning. Forslag om at kåre
dagens/ugens mest ordentlige garderobe klasse?
Stille aktiviteter, mindfuldness
Alle børn til forældre i SFO forældreråd leger bredt og bruger forskellige aktiviteter
Børneorm – puderum? Bliver der gjort ordentlig rent. Vasker gulvet på gangen og på
wc eller hvad er rækkefølgen? – bruges samme klud spredes det
Trafik snak om Holme ringvej, og faglige situationer i trafikken
Forslag om bedsteforældre deltagelse i SFO-tiden. Højvangskolen har stadig frivillige
pensionister på skolen, Stine har kontaktet ledelsen, men der ligger et stort stykke
arbejde for skolen
Juletræerne – kan de mon flyttes til den anden p-plads eller anden plads.
evt

Åbning i biblioteket og om det kan bruges i SFO-tiden. Mere stilletid
Gelænderender, ved trappeopgang, er faglige fordi de er åbne.
Sandkasse, forslag om den flyttes, og at vi laver spil på fliserne.

Punkter til næste
gang

Arbejder med større synlighed af forældrerådet, hvordan bliver vi brugt – ved folk
hvem vi er?
Forslag om at holde landefest
Mødedatoer:
d. 3/10, 27/11, 8/1, 19/3, 14/5

