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Forældrerådsmøde 
I mødelokalet, DELTA. 

Klokkeslæt: 17.30 – 19.30. 

Dato: Torsdag den 23. maj 2019. 

Vejen den 9. oktober 2019 

Punkter: Bemærkninger: 

Afbud: Heidi, Susanne,Mette. 

Henrik forsøger at komme. 

 

Pædagog Pia Hansen deltager i stedet for 

Personalerep. Kim B. Jørgensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Nyt til/fra Skolebestyrelsen 

 

 

 

2) Nyt til/fra Grønvangskolens SFO. 

a) Personale.  

b) Post 

c) Andet. (fx Trafikudvalg, legepladsudv. 

mv.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formand: Merete Hansen (Katrine 4.K/Ida kappa blå 

Næstformand: Henrik Lønborg Siv 4.Z 

Sekretær: Helle Pedersen Kaya 3.G/ Nanna førskole 

Kasserer: Søren Mortensen Maja Zeta blå 

Medlem: Heidi Krüger Josefine Zeta rød / August Førskole 

1. Suppleant: Anne-Lisa Pedersen Kasper Zeta rød/Anders Kappa 

blå 

2. Suppleant: Mette Line Barrit Mathias Zeta orange / Malthe 

Kappa Grøn 

Bestyrelsesrep.: Susanne Fjord 

 

Ansættelsesudvalg:   

Mette Line Barrit, Merete Hansen, Henrik Lønborg 

 

Trafikudvalget:  

Anne-Lisa Pedersen, Heidi Krüger 

 

Legepladsudvalg:  

Helle Pedersen, Heidi Krüger, Søren Mortensen, Merete Hansen, 

Anne-Lisa Pedersen 

 

Postkassemester:  

Merete Hansen 

 

1. Skolebestyrelsen har opstartet arbejdet med at gennemgå og 

opgradere principper for skole.Det er omfattende og påvirker 

mange områder af skolens drift. 

 

2. 

a) De tilknyttede studerende er ved at gå il eksamen og afslutte 

perioden i slut maj. En ny studerende starter 1/6. Der er 

mulighed for yderligere 4 studerende. 

Der er mulighed for at der skal ansættes en pædagog medhjælper 

da der kun kommer 1 studerende op 15 tmer/pr. uge. 

b) Post - ingen 

c) Det påpeges at der skal fortsat illusteres hvem der er 

ansat/vikar og besyrelsesmedlem i SFO på info boards ved 

indgangen.Pia opdatere opslagstavlerne. 

Traffikudvalget afventer beslutning om løsningsmulighed ved 

Vestergade overgangen. Der er fokus på nær-ved ulykker, og det 

fremhæves at ALLE nærved  ulykker skal medes ind.  

Referat 
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3) Forårsskole 

Indtil nu – har der været mange gode 

tilbagemeldinger fra personale og 

forældre. Vi afholder en 

midtvejsmøde, hvor forældre kan 

komme og give deres oplevelser 

videre tirsdag den 28. maj kl 17.00. 

Orientering om inteview som skal 

foretages mandag den 17. juni. kl. 

16.00 af forældre og kl. 17.15 af 

personale. 

 

4) Bekendtgørelse om krav til indholdet af 

mål- og indholdsbeskrivelser for 

folkeskolens skolefritidsordninger 

Gennemgang og drøftelse af hvilke 

områder Forældrerådet med fordel 

kunne drøfte 

 

5) Hvad er  principper i SFO/Klub? (se 

bilag) 

Gennemgang og drøftelse af hvad der 

lægger i et princip - set med 

Undervisningsminiteriets øgne. (SFO 

er underlagt folkeskolen.) 

 

a) Hvilke principper kunne være 

oplagte?  Der skal laves en liste – så 

kom gerne med mange forslag. 

b) Hvilken niveau skal principperne 

være på iht. bekendtgørelsen? 

c) Andet 

 

PS. Listen af principper vil blive 

kommende punkter som drøftes af 

forældrerådet – og som personalet 

derefer kan styre/pejle efter. Det er 

dog alid en god idé at have/give tid til 

drøftelse i pertsonalegruppen – 

hvordan et godt princip kommet til at 

leve i hverdagen. 

 

6) Andet 

Kommende punkter: 
 Kommunikationsplan  

Information til forældre, personale, mængde, form, 

hyppighed. 

 Udnyttelse af pædagoger for at fastholde de gode 

ressourcer. 

 Samarbejde mellem skole bestyrelse og SFO forældre 

bestyrelse mht. afholdelse af fælles arrangementer. 

 Evaluering ved ansættelses ophør med åbne 
spørgsmål 

 

Legepladsudvalget afventer returmelding fra SFO 

legepladsansvarlig om kommende behov for møder m.m. 

3.  

Pia gav en status på vordan hvedagen forløber i Forårsskolen og 

personalets oplevelse af trivels og udfordringer. 

Midtvejsmøde afholdes 28/05 som fyraftensmøde fra kl. 17-18, 

hvor sundhedsplejersken også deltager. 

En interview runde for at opnå erfaring fra processen igangsættes 

for at finde ny lærings til fremtidige processer. Det er både 

information fra SFO personale, forældre og peronale fra 

børnhaverne. Børnenes holdning skal også tages ind i denne 

proces. 

 

4. Bekendtgørelsen samt det overordnede princip grundlag blev 

grundigt gennemgået og danner grundlag for punkt 5. hvor der er 

beho for revision og nytænkning på et sagtligt grundlag. 

 

 

 

5. Punktet udsættes til næste møde og tager udgangspunkt i 

punkt 4.                                                                                   

OBS:  Alle bestyrelsesmedlemmer udvælger punkter fra listen 

med Forslag eller samt mebringer egne forslag, der ikke er en del 

af oplægget til næste bestyrelsesmøde. Derefter arbejdes videre 

med udvalgte principper.   

 

 

6. intet 
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Huske at meddel ændring af e-mail eller mobil nr. 

 

Kommende datoer for Forældrerådsmøder:  

22/8-26/9-24/10-28/11-19/12. 

 

Kommende datoer for legepladsudvalg:  

Vi afventer info fra Thomas 

 

Kommende datoer for trafik udvalg:  

Ingen planlagt 

 


