
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 25.10.2018 

 

 

Forældrerådsmøde 
I mødelokalet, DELTA. 

Klokkeslæt: 17.30 – 19.30. 

Dato: Torsdag den 25. oktober 2018. 

Vejen den 9. oktober 2019 

Punkter: Bemærkninger: 

Afbud: Susanne, Henrik & Merete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Nyt til/fra Skolebestyrelsen 

a. Igen kort drøftelse omh. mulig fælles 

arrangementer Skolebestyrelse/SFO´s 

Forældreråd.  

b. Andet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Nyt til/fra Grønvangskolens SFO. 

a) Personale. 

b) Post 

c) Andet.  

 

 

 

Formand: Merete Hansen, Katrine, 3. K, Ida kappa blå 

Næstformand: Henrik Lønborg, Siv 3. Z 

Kasserer: Karina Gerdsen, Noah Kappa & Caroline Zeta 

Sekretær: Helle Pedersen, Kaya Sofie Kappa 

Medlem: Anne Lisa Pedersen, Kasper, Zeta & Anders Kappa 

Første suppleant: Heidi Krüger, Josefine Zeta 

Anden suppleant:  

Bestyrelses rep.: Susanne Fjord 

 

Ansættelsesudvalg: Merete, Karina, Henrik 

Trafikudvalg: Anne Lisa, Karina Gerdsen 

Legepladsudvalg: Heidi, Merete, Helle 

Postkassemester: Merete Hansen 

 

 

1 a) Steen tager kontakt til Svend Erik Schmidt, mhp. at 

han laver et oplæg til SFO´s Generalforsamling 

Torsdag den 22. november kl. 17.30 til 19.00. 
Opfølgning af temaet ”Motivation” og hvad der er sket i 

det forgangne år. Det kan oplyses i skrivende stund at, 

Svend Erik Schmidt har sagt ja til kommer herud i tiden 

18.00 til kl. 19.00. 

SFO´en inddrager børnene og deres søskendes i 

underholdning af en tryllekunstner som ikke før er set i 

de Danske medier. Han tager børn med storm. Der vil 

også være mad og drikke til børnene – i den tid far og 

mor sidder til Generalforsamling. 

Det vil være fint om der lægges flyers til andre af 

skolens arrangementer – for at informere om 

generalforsamling den 22. november 17.30 til 19.00. 

 

2) a. Man arbejder på at fastansætte pædagog Trine L. 

Hansen – som i et års tid har været væk fra hendes 

stilling som Souschef i SFO. Forældrerådet godkender 

man arbejder mod intern opslag.  

Overskud på budget 2018 - ønskes bl.a. brugt på at 

fastansætte pædagogisk personale til gavn for børnene i 

SFO/klub. 

Referat 
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3) Legepladsinspektion. 

Grønvangskolen er på lige fod med de øvrige 

skoler underlagt at have en legeplads som lever 

op til de gældende sikkerhedskrav.  

Skolens legeplads er godkendt med små 

bemærkninger. Se bilag. 

 

Drøftelse af principper for hvilke legeredskaber 

skolen bør have – for at vi har et lærende og 

udviklende legemiljø. Noget som 

Legepladsudvalget vil kunne bruge i deres 

videre arbejdende 

4) Den gode overgang fra børnehave til 

skole. 

Vi har pt mange drøftelser i børnehaver og 

skolerom hvad der er en sammenhængende 

overgang fra børnehave til Førskole. Hvad 

der skal sikres bland børnehave- og SFO-

personale for at det enkelte barn oplever en 

god overgang. Vi skal også se på hvad vi 

kan forvente at forældrene bør bidrage med 

i den gode overgang fra BHV til SFO  

 Udsagn: 

 Pædagoger: Vi skal kende til hinandens metoder og 

arbejdsgange – fx via kortere ”praktik-ophold” hos 

hinanden, studiekredse eller møder 

 Vi skal afstemme timingen af vores samarbejde – fx 

drøfte, om vi først skal udveksle viden om børn, når skole 

og SFO også kender børnene 

 Vi skal have et fælles billede af børnenes samlede 

overgangsforløb – fx ved at udarbejde et årshjul 

 Vi skal dele viden om, hvordan vi inddrager forældrene – 

fx via fælles forældremøder 

 Vi skal dele viden om alle børn – deres ressourcer, 

udfordringer, relationer og deltagelsesmuligheder… 

 Vi skal undersøge, hvordan børnene oplever overgangen 

– fx ved at inddrage børnenes perspektiv gennem fotos, 

collager, fortællinger 

b) Ingen post. 

c) Drøftelse af generalforsamling torsdag den 22. 

november kl. 17.30 til 19.00 (Børn i ALFA og 

forældrene i DELTA). Invitation sendes ud snarest. 

c) Økonomi. Overskud fra SFO´s budget 2017, til brug i 

SFO – er tilsyneladende blevet bragt ind i skolens 

budget. Der arbejdes på at få klarhed over – hvor 

pengene hører til lovmæssigt og principielt. 

Forældrerådet ønsker at penge som er opsparet fra 

budget i SFO – bruges i SFO – og ikke indgår i skolens 

samlede budget. BUPL mf. kigger på sagen. 

Informationsmateriale udsendes til forældrerådet som 

baggrundsmateriale for presserende sag 

 

3) Klatrenet på ”Vestbredden” er kommet i udbud og 

tilbud indhentes fra tre forhandler. Etableringen af det 

nye skal finansieres af SFO´s overskud fra 2017 

overskud 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) SFO ønsker fokus på at ”Den Styrkende Pædagogiske 

Læreplan” bliver den råde tråd fra børnehave til 

Forårsskole – og videre til børnehaveklassen/SFO. 

Forældrerådet støtter op om denne tilgang til at skabe 

fokus på den gode overgang og det gode samarbejde. 
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 Børn skal kende til de nye voksne – fx kan pædagoger fra 

SFO komme på besøg i børnehaven 

 Børn skal kende til de nye fysiske rammer – fx kan børn 

besøge deres kommende skole sammen med børnehaven 

 Børn skal støttes i at danne nye relationer i overgangen – 

fx ved at have fælles legedag forud for skolestart eller 

danne makkerpar, når børnene begynder i SFO og i skole 

 Børn skal have en idé om at gå på SFO/skole – fx ved at 

deltage i en skoledag, hvor elever fra 0. klasse viser rundt 
og fortæller om deres hverdag 

 

5) Forårsskole 1. april 2019 

a. Orientering om hvad Grønvangskolen 

tilbyder   

b. Se bilag. 

 

6) Andet 

 

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 arrangementer. 

 Evaluering ved ansættelses ophør med åbne spørgsmål 
 

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

 

Kommende datoer for Forældrerådsmøder: 22/11-20/12 2018. 

 

Kommende datoer for legepladsudvalg:  

. 

 

Kommende datoer for trafik udvalg:  

xx/xx 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udsat til december-mødet 

 

 

 

 

Intet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


