
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 28.03.2019 

 

 

Forældrerådsmøde 
I mødelokalet, DELTA. 

Klokkeslæt: 17.30 – 19.30. 

Dato: Torsdag den 28. marts 2019. 

Vejen den 9. oktober 2019 

Punkter: Bemærkninger: 

Afbud: Søren,  Susanne 

Souschef Trine L. Hansen deltager i mødet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Nyt til/fra Skolebestyrelsen 

 

2) Nyt til/fra Grønvangskolens SFO. 

a) Personale. Orientering omh. tidsbegrænset 

ansættelse i førskolen 

        

 

 

 

 

 

 

 

b) Post 

       

c) Andet. (Trafikudvalgsmøde) 

     

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) Opdatering fra Skolebestyrelsen møde med Vejens 

byråds skole forvaltningsdel. 

 

2)Personales samsætningen til førskolen er på plads og 

alle glæder sig til 1. april. Der er fokus på en tryg opstart 

i forårsskolen og personalet har været på en del 

forberedende kurser. 

Camilla, ansættes på tidsbegrænset stilling i førskolen på 

ca. 15 timer i ugen. 

Flemming udtræder som legepladsansvarlig, og Thomas 

indtræder som legepladsansvarlig. Pia er valgt som 

suppleant for Kim - som medarbejder repræsentant i 

SFO forældrerådet.  

c) Punkterne fra traffikudvalgets møde blev gennemgået 

og der kom suplerende forslag om mulige 

tunnelløsninger og fordele og ulemper ved de mulige 

løsninger om fartdæmpedende og færdselsregulerende 

Referat 
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3) Kostpoliotik. 

Drøftelse af hvad en god kostpolitik er i SFO/Klub: 

Er det fx:  

 Der er lagt stor vægt på, at kosten 

indeholder mange grøntsager, groft brød og 

frugt. 

 Vi bestræber os på at begrænse indtagelsen 

af sukker og sukkerholdige produkter.  

 Vi bruger minimal mængde af fedtstoffer og 

anvender de gode fedtstoffer som raps- og 

olivenolie. 

 
Kim kommer med forslag/input fra personalet. 

 

4) Mobiltelefon-politik 
Der har i den senere tid været en del børn som 

har fået små arm båndsmobiler. Små telefoner 

som der kan ringes og SMS´s til og fra. 

Der er forældre som skriver til børnene via en 

sådan arm-mobil, og dermed får børnene til at 

gøre sig klar m.v. 

 

Drøftelse af fordele og ulemper set med et 

personale-  og et forældre-perspektiv. 

 

 

 

 

5) Legeplads-fredag 

Drøftelse af behov for en arbejdes-Fredag, før 

sommerferien 2019. 

 

a) Hvilke opgaver kunne være oplagte? 

b) Hvilken niveau skal der være på 

forplejningen? 

c) Andet 

  ---kan være nogle af de punkter som 

Legepladsudvalget kan arbejde med. 

 

6) Billedinformation. 

Drøftelse af hvorledes det sikres at der er 

opdatering af de ansattes billede. Gældendse på 

internettet (I-portalen/lukket enhed)  og i 

indgangen til ALFA. 

 

7) Andet 

 

mulighedder. Stærkasser blev også nævnt som 

fartdæmpende mulighed. 

Dr er overvejelser om fodgængerfeldt over Vestergade 

til Grønvangskolen vil kunbne give en sikre skolevej. 

Effekten af traffikpatruljen og omkostninger ved disse 

blev ogsp drøftet.  

3. Kostpolitik. Oplæg til kostpolitik blev drøftet og 

godkendt af forældreråddet. Dette fremsendes sammen 

nyhesbrev til forældrene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Grundlæggende mener forældrerådet at 

mobiltelefoner/Armbånds-mobil-telefoner ikke må 

benyttes i SFO, og at man skal spørge en voksen om 

man må ringe. 

I klubben skal der være mere frie rammer og 

telefoner/armbånd er tilladt at bruge i et fornuftigt 

omfang og efter fælles aftale mellem pædagog og 

klubbørn. Reglerne håndhæves af klubansvarlige 

pædagog.  

Vi opfordre til at Aftaleskema på SFO intra, er opdateret 

mvht om børn selv må træffe aftaler mm. 

 

5. 

Legepladsdag foreslås rykket til tidlig efterår, grundet 

Sommerfest planlægges med Vikinge tema. 

Forædrerådet mener det er en god ide og giver Thomas 

ro til at udarbejde en grundig plan for legepladsen. Dato 

kommer ud før sommer ferien for legepladsdag. 

Forældrerådet beder medarbejderrepræsentaten komme 

med prioriterede forslag til større legeprojekter som 

kræver støtte fra forældrerådet. 

 

6. 

Trine vil tilsikre at der sker en opdatering af de ansattes 

billede + intro - og at nyeansatte præsentres med billed 

og lille intro på mail til forældrene. 

 

7. 

Intet 
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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 
 

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

 

Kommende datoer for Forældrerådsmøder:  

25/4-23/5-22/8-26/9-24/10-28/11-19/12. 

 

Kommende datoer for legepladsudvalg:  

Vi afventer info fra Thomas 

 

Kommende datoer for trafik udvalg:  

Ingen planlagt 
 

 
 

 

 


