Fællesmøde mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet
Torsdag den 22. november 2018
kl. 19 – 21.00
lokale 36
Til: Skolebestyrelsen: Ulrik Persson, Nina Hauge Jensen, Elvir Maleskic, Birgitte Majlund,
Kristine Kloch Jeppesen, Loa Dalgaard Worm, Louise Holm Laursen, Noah Bismuth, Alma
Simmelsgaard, Lone Krognos, Jane Deleuran, Nina Yuki Abildgaard, Ole Buskbjerg Thomasen.
SFO-forældrerådet: Dorte Rybjerg Andersen, Dorte Atkins, Ellen-Sofie Leiros, Ellen Sørensen, Henrik Roulund Andersen, Malak Burén, Rikke Wittorff, Mikael Bugge, Nicolai
Juhler, Niels Bjerregaard, Pernille Ehlers, Steffen Poulsen.
Afbud: Elvir Maleskic, Kristine Kloch Jeppesen, Noah Bismuth, Alma Simmelsgaard, Lone Krognos, Jane Deleuran.

Dagsorden
1. Introduktion af forsamlingen
Ad 1) Vi tog en præsentationsrunde!
2. Samarbejdsaftalen ml. bestyrelse og forældreråd - lad os gennemgå den
Ad 2) Der blev omdelt et papir med den foreløbige aftale - skal noget ændres?

Ulrik omtalte skolebestyrelsens tilsynspligt! Der blev kigget lidt på enkelte punk
ter og uddybet! Da mange medlemmer er nye kan man også tage punktet op
igen på næste fællesmøde, hvor man måske er mere inde i "tingene" - mål og
principper for sfo vedlægges referatet som info! Ikke umiddelbart et behov for
ændringer! Hermed godkendt dags dato!
3 Byggeri

Ad 3) Ole fortalte fra rejsegildet med rådmand og glade børn! Pt. startes mange
af de "indvendige" ting. Der er indhentet inspiration fra andre projekter. De nye
faciliteter bringer os i "superligaen! Ole fortalte, at der bl.a. havde været et øn
ske om ro og overskuelighed. Plads til gruppearbejde er også inkluderet. Loka
lerne er forsøgt fremtidssikret ved det, at der er indtænkt mulighed for ændrin
ger i fremtiden. Der er også indtænkt et kunstnerisk indslag med rumhøjde mm.
Der bliver et auditorium "mellem" den eksisterende D-bygning og den nye del.
Basketbanen (øverste etage) kan evt. senere blive inddraget, hvis der opstår
behov for udbygning, f.eks. ved flere spor på skolen fremadrettet. Også lidt
snak om udenoms-arealerne, belysning etc.! Der har været et fortrinligt samar
bejde mellem parterne. Tidsplanen ser ud til at holde pt! Børnene lavede øn
sker for bygningen, der pt er ophængt i aulaen - mange sjove og finurlige ideer.
I foråret skulle der være mulighed for sightseeing til fællesmødet!!!!! Spørgsmål:
Hvordan ser det ud med software. Svar: Det skal skolen selv stå for, men der
bliver sørget for skærme mm.
4. Trafik

Ad 4) Hvordan går det med trafikudvalg mv?
Det fungerer fint med gåbus, og både små og store har haft gode
oplevelser ud af det! Det har ikke mindsket trafik-belastningen væsentligt, men
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mange bække små - der er også forsøgt kontaktet nogle af de firmaer, der færdes udenfor skolen med store lastbiler mm, om de kunne undgå brugen i højbelastnings-tidspunkterne - til dels med held! Der er også kigget på vejene, og
bl.a. blevet ændret på vigepligten! Det tager tid at få ændret på tingene! Når
byggeriet er færdigt, skulle det også lette for adgangsforholdene - især fra nordsiden! Der laves ekstra bump, og laves 30-km zone på yderligere område! Stadig problemer med tunnellen, men pt er der ikke penge til væsentlig renovering
- vi håber dog stadig! Stadig pres på parkerings-området - kan der tænkes nye
tanker? Vigtigt med fortsat fokus på hensyntagen, f.eks. parkere lidt herfra mm.
5. Hvad er SFO´en optaget i øjeblikket?
Ad 5) Vores samarbejde med undervisningsdelen kører jo jævnligt, men pt juler

vi, afprøver den nye kunst-stofbane mm! Ole er stolt af, at sfo/skole fremstår
som en helhed, hvilket ikke er tilfældet alle steder! Godt med to fagligheder.
Pædagogernes viden kan også være med til at styrke andre steder end indsko
lingen! Især vigtigt for special-børn! Desværre følger ressourcerne ikke helt
med, men vi forsøger med de midler vi har! Vi forsøger at "presse" politikerne,
men ..?
6. SFO-lejren
Ad 6) SFO´en og SFO-forældrerådet har drøftet SFO-lejren og det er besluttet at sætte
den på pause. Orientering af skolebestyrelsen om tankerne bag.

Steffen fortalte lidt om baggrundene. Vi har været presset, og har pt ikke overskud til det ekstra tiltag! Det skyldes til dels, at vi er involveret i rigtig mange
skoleting, og lægger mange kræfter der! Efter reformen er vi jo desværre væsentligt færre pædagoger, så derfor pausen! Flere klasseråd tager selv initiativ
til ture med overnatning. Der er stor forståelse for, at det er et stort arbejde at
arrangere en sfo-lejr! Pædagogerne deltager stadig i lejrskole på 3. årgang!
7. Hvordan har overdragelse fra SFO til klubben fungeret?
Ad 7) Der har været meget svingende overleveringer for de forskellige år, bl.a.

grundet problemer med at arrangere overleveringens tidspunkt (af mange forsk.
årsager). I år har ny person-data-lov stort set umuliggjort samarbejdet! Vi hå
ber, at det i dette skoleår kan gøres bedre - ledelsen prøver at forberede klub
ben på problematikken i god tid! Der arrangeres ting fra klubben med formøder
inden overgangen som sædvanligt!
8. Evt.
Ad 8) Ingen punkter!

Referent: Niels
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