
Referat  
Generalforsamling torsdag den  

22. november 
klokken 17.30 til ca. 19.00. 

 
Vi mødes i Bygning 2 (DELTA) i personalerummet. 
Ta´ alle jeres børn med. Så behøver I ikke barnepige.  
Børnene går derefter ned i ALFA. 
 
Velkomst ved Afd.-Leder Steen Bertelsen 
Kl. 17.35 

A) Valgt af ordstyrer og referent 
Ordstyrer: Steen Bertelsen 
Referent: Kim B. Jørgensen 

 
B) Årsberetning v/forkvinde Merete Hansen 

Forældrerådet vil gerne en god SFO. Det har været et år hvor vi har arbejdet rigtig godt. 
Forældrerådet oplevet stor indflydelse på børnenes dagligdag m.h.t. det principielle. Vi 
har kunnet se at, det vi har snakket om faktisk også kommer til at ske. 
Vi har drøftet meget det at være en attraktiv arbejdsplads - så vi kan tiltrække de ”bedste” 
pædagoger til vores børn. Vi ønsker at der arbejdes mere med muligheden for at 
kombinere stillingerne så vi kan få stillinger på fuld tid (37 timer om ugen) for at vi kan 
tiltrække de rigtige til vores børn. 
Forældrerådet er gået meget op i at, det ikke er tilfældige voksne der møder vores børn 
og vi har lige nu - en rigtig god personalegruppe, med et par på barsel som vi glæder os 
til at se igen. 
Der er opslået en souschef stilling da det har været en mangelvare det sidste års tid. 
Der bliver en ny form for indskoling da den rullende skolestart afskaffes og der kommer 
forårsskole/sfo så vi sikrer så god en start for vores børn. 
Vi har et godt tilbud i vores juniorklub og vi kunne godt tænke os at der kom flere børn og 
deltog aktivt i den dagligdag vi har forsøgt at skabe for børnene i 3-6 klasse. 
Der kommer efter flere års kamp pasningstilbud i mellem jul og nytår. 
 
 
Trafikudvalget: 
Det er vigtigt at indberette de ”nærvedulykker” som opleves i trafikken omkring 
Grønvangskolen. Skriv fx til AGM@vejen.dk. 
Der har været undersøgelse af om børnene har cykellygter på/tændt i morgentimerne. 
Der blev noteret 93 som ikke havde lys på – eller kun havde for- eller baglys tændt. Det 
er alarmerende mange. Forældre opfordres til at kigge efter børnenes cykler. 
 
Legepladsudvalget: 
Arbejdsfredag Der har været stor opbakning og konceptet fortsætter da det med at vi lige 
kan give den en skalle en 4 timer og derefter spise lidt mad.  

 
Vi arbejder meget med at gøre legepladsen mere attraktiv og spændende og der er et 
ønske om at gøre den mere natur faglig. Legepladsen er et godt læringsrum. 
Vi har besluttet at vi skal investerer i et nyt stort klatrestativ, så det har der været meget 
arbejde med det da det har været i udbud. Vi vil fortsat arbejde på at spare penge 
sammen til investeringer på legepladsen. 

 
I-Portalen – vigtigt at børnene får tjekket ud og ind. I tilfælde af brand, har personalet 
mulighed for at vide hvem der er i SFO’en, og hvem der er taget hjem. 
Forældrenes opfordres til at få kontaktet SFO’en - hvis I alligevel ikke skal bruge pladsen 
i ferier og skolefridage. 
 
 
 

SFO Dato:  22.11.2018 

Sagsnr.:   

 

Kontaktperson: StBe 

 

mailto:AGM@vejen.dk


 
C) Valg og genvalg til forældrerådet 

Merete Hansen modtager genvalg Ida og Katrines mor 
Heidi Krüger Modtager genvalg 
Henrik Lønborg Modtager genvalg Sivs far 
Anne Lise Pedersen Modtager genvalg 
Helle Pedersen Modtager Genvalg 
Søren Hvid Mortensen Majas far 
Mette Barrit Malthe og Mathias mor 
 
Forældrerådet konstituerer sig torsdag den 20 december kl. 18.30 
 
Stor tak til Karina for hendes arbejde i rådet det forgangne år. 
 

D) Debat/spørgsmål til SFO’s hverdag og fremtid. 
E) Eventuelt. 

 
Der er fokus på morgentrafikken, der er tilsyneladende rigtig mange børn der faktisk 
kører på cykel om morgenen uden lys på cyklen. 
 

Kl. 18.00  

Ét år er gået. Hvordan går det med at være 
motiverende – og hvad gør ved dine 
omgivelser? 

v/Svend Erik Schmidt, ekspert i læring og kommunikation. ’ 
Manden bag TV2 serien ”Skolen – verdensklasse op 100 dage”,  
en af idémændene bag Lykkefondens Drengeakademiet.  
Svend Erik er derudover også medudvikler af  
Motivationspædagogik. 
 

 
Svend Erik kom igen i år med gode redskaber til hvorledes vi som forældre kan have en god 
vejledende samtale vores børn – uden vi siger hvad de skal føle og gøre – ”for hvis jeg var dig” 
så ville jeg……………. 
Husk        ”Du er ikke dit barn” 

 
 

Tak for et fint fremmøde af forældre. 
Vi ses igen til næste år. 

 
Hilsen Forældrerådet og personalet Grønvangskolen 
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