
 
Samarbejdsaftale mellem Skolebestyrelsen og SFO-
forældrerådet på Viby Skole 
Samarbejdsaftale  
Der er indgået en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen på Viby Skole og SFO-forældrerådet 
på Viby Skole. Aftalen er indgået inden for de rammer, som Århus Byråd har vedtaget i vedtægten 
for styrelse af kommunale skoler.  
Formål  
Formålet med samarbejdsaftalen er  

• At sikre en tydelig kompetencefordeling mellem skolebestyrelse og SFO-forældreråd  

• At sikre SFO-forældrerådet mulighed for indflydelse på principper for SFO’ens daglige 
drift.  

• At bidrage til en konstruktiv dialog mellem bestyrelsen og SFO-forældrerådet  
 
Organisering   
SFO-forældrerådets funktionsperiode er 1. oktober – 30. september  
Temaet ved 1. møde i november  

• Gensidig præsentation  

• Forventningsafstemning / samarbejdsform  

• Genforhandling af samarbejdsaftalen for det kommende år  

• Børn og voksnes trivsel i SFO  

 
Temaet ved mødet i april vælges af SFO-forældreråd i samarbejde med skolebestyrelsens 
formanden. Det skal være et tema med pædagogisk fokus. 
  
SFO-forældrerådet mødes 4-5 gange om året hvor af to af møderne afholdes i samarbejde med 
skolebestyrelsen.  
Den pædagogiske leder for indskoling og SFO deltager ved møderne i begge organer og kan derfor 
formidle viden mellem bestyrelsen og SFO-forældrerådet.  
 
Forældrerådets kompetence  
Her refereres til ”Vejledning til arbejde i SFO-forældreråd i Århus Kommune”.  
SFO-forældrerådet har som rådgivende organ indflydelse på følgende områder:  

• Mål og principper for SFO’ens virksomhed, det gælder for  
-Budgettet  
-Det pædagogiske  
-Lokaleanvendelse og etablering  

• Forældre-SFO samarbejdet  

• Drøftelse af ethvert spørgsmål vedrørende SFO’ens drift (dog ikke personsager)  

• Evaluering af SFO’ens virksomhed  

• Ansættelse af SFO-personale ved deltagelse i ansættelsesudvalget  

• Påtegning af skrivelser og høringssvar  

• Involveres i principper for skolen som også vedrører SFO’en  



 
SFO-forældrerådet kan komme med forslag til principper til bestyrelsen. Principper skal vedtages 
i skolebestyrelsen. Skolebestyrelsens kompetence er beskrevet i Styrelsesvedtægten fra Århus 
Kommune  
  
Aftalens gyldighed  
Samarbejdsaftalen  

• Gælder for et år ad gangen  

• Skal underskrives af både skolebestyrelsesformanden og SFO-forældrerådsformanden og 
er gældende for skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet hvert år efter den 1. oktober, hvor 
SFO-forældrerådets funktionsperiode starter  

 
Vedtaget november 2018  
 
 
Skolebestyrelsesformand     SFO-forældrerådsformand  
Gitte V. Frederiksen   Jane Sørensen   
 
     
 
Pædagogiskleder for indskolingen   
Stine Valsgaard Tegen 


