
Grønvangskolens Skolefritidsordning 
Vejen Kommune 

Grønvangskolens Skolefritidsordning Telefon 79 96 55 40 Åbningstider: 

Jacob Gades Alle 16  Mandag - torsdag 6.30 - 17.00 

6600 Vejen  Fredag 6.30 – 16.00 

E-Mail: StBe@vejen.dk  Referat 24.01.2019 

 

 

Forældrerådsmøde 
I mødelokalet, DELTA. 

Klokkeslæt: 17.30 – 19.30. 

Dato: Torsdag den 24. januar 2019. 

Vejen den 9. oktober 2019 

Punkter: Bemærkninger: 

Afbud: Susanne, Heidi og Anne-Lisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Nyt til/fra Skolebestyrelsen 

 

2) Nyt til/fra Grønvangskolens SFO. 

a) Personale. Stefanie 

        

b) Post 

       

c) Andet.  

        

3) Drøftelse omh. resultat af generalforsamlingen. 

Se referat 

Hvilke punkter/emner skal forældrerådet 

behandle/drøfte i det kommende år? 

 

 

 

 

 

 

 

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. Regnskabsdrøftelse 27.01.2019.  

07/03 drøftelse i Vejen byråd, hvor der er åben samråd 

hvor der kan stilles spørgsmål med skole/SFO relevans. 

 

2.a: Ny tidsbegrænset ansættelse, af tidl. praktikant i 

jobprøvning, Steffanie pr. 01.01.2019 til slut maj 2019. 

2.b: intet nyt 

2.c: Opdatering vedr. klub og klub aktiviteter ønskes. 

 

 

3. Punkter man ønsker at behandle i forældrerådet 

 Kommunikationsplan - Information til forældre, 

personale, mængde, form, hyppighed. 

 Principper for sfo og juniorklub. Steen fremsender til 

bestyrelsen for gennemlæsning og evt. revision. 

 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 

Referat 
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4) Budget 2019 
Forslag til og principper til det kommende 

budget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Forårsskole 1. april 

Drøftelse/oreintering af hvorledes vi kan 

organiser den gode overgfang fra  

Børnehave til SFO 

 

6) Hvordan fastholder vi pædagoger og dermed de 

gode egenskaber den enkelte besidder 

Der er behov for ekstra ansættelse ifm. 

Forårsskolen”. Derudover er er der råderum i 

budgettet til ekstra ansættelse. 

 

Drøftelse:  

a) Vigtigheden af fastansættelse af dygtige 

pædagoger. 

b) Principper for samtaler med kvalificerede 

pædagoger vi har i huset 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Eventuelt 

 

spørgsmål 

 Man ønsker yderligere med fokus på ”Kostpolitik”, 

hvad, hvordan og efterleves den?? 

 

4. SFO´s budgetoplæg godkendes med forbehold for at 

der indenfor den tildelte ramme kan justerer i løbet af 

budgetåret. Dette så økonomisk tildeling stemmer 

overens med de besluttede principper i forældrerådet. 

 

Der har i forældrerådet været løbende drøftelser af hvor 

det økonomiske overskud fra budgetår 2017 (ca. 

350.000,- kr.) er konteret. Bestyrelsesformand Michael 

Jacobsen og Skoleleder Claus Holm orienterede om - at 

SFO´s overskud fra 2017 er indgået i skolens samlede 

budget og dermed medvirket til at dække et underskud 

skolen har haft. En politisk godkendt mulighed som er 

indført i år 2018. Der forventes ca. 350.000,- kr. overført 

fra 2018 til 2019. 

SFO´s Legepladsudvalget havde budgetteret med dette 

overskud og undret sig over det er muligt at tage et 

forældrefinansieret beløb og lade det indgå i skolens 

samlede budget. 

Skoleleder Claus Holm orienterede om SFO fremover 

vil kunne beholde 10% af et samlet årsbudget og max 

5% i underskud. 

 

5. Personale til forårsskole. Børnehaverne bidrager med 

3 pædagoger. Der ansættes yderligere personale i denne 

periode. Det er vigtigt der ikke drænes for pædagoger i 

SFO i perioden hvor der afvikles forårssskole. 

 

6) Forældrerådet støtter om fastansættelse af 2 

pædagoger på 20 til 30 timer om ugen. Derudover vil 

der i perioden med forårsskole være et tidsbegrænset 

behov for yderligere 2 – 3 pædagoger på 15 til 20 timer 

om ugen (1. april til 30. juni.) 

 

a) Der vil ikke være mange uddannede pædagoger som 

vil kunne leve af 15 til 25 timer om ugen. Derfor vil det 

være optimalt at SFO/skolen kan tilbyde mindst 30 timer 

om ugen. Så har vi en mulighed for at fastholde vores 

pædagoger. 

b) Selvom SFO måtte have dygtige og kvalificerede 

pædagoger i vikarstillinger – skal de søge på lige vilkår 

som andre – ved stillingsopslag. Ansættelsesudvalget 

foretager herefter den endelige indstilling til Vejen 

Kommune. 

 

7) Intet 
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Kommende punkter: 

 Kommunikationsplan  
Information til forældre, personale, mængde, form, hyppighed. 

 Principper for sfo og juniorklub 

 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 

 Kostpolitik, hvad, hvordan og efterleves den?? 
 

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

 

Kommende datoer for Forældrerådsmøder: -21/2-28/3-25/4-23/5-

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

 

Kommende datoer for legepladsudvalg:  

. 

 

Kommende datoer for trafik udvalg:  

xx/xx 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


