
Forældremøde i Mælkevejen 15-03-2012. 

- Velkommen. 

- Punkt v/ Henrik og Sanne: SFO’en er en integreret del af skolen, og de to fungerer som en tæt 

samarbejdende enhed. Dette sikrer også en sammenhængende ideologi. Lærerne fungerer også 

som åbnere i SFO’en, SFO-personalet fungerer ligeledes ofte som vikarer. Louise har lagt en 

beskrivelse af SFO’en op på hjemmesiden. Desuden opfordres der til åben dialog forældre og 

skolen imellem. Hvis man har noget på hjerte må det endelig siges med det samme. 

- Trivsel: Overordnet set går det rigtig godt. SFO’en fører ugentlige møder for at koordinere 

ugens forløb, samt for at informere alle om hændelser der kan være væsentlige for børnene og 

arbejdet i SFO’en. Der holdes børnemøde hver mandag, og børnene er blevet rigtig gode til det. 

De deltager ivrigt, og er gode til både at lytte og ytre sig. Vi opfatter at børnene har det rigtig 

godt, og der har været en betydelig mindskning af konflikter. Onsdag fungerer som fuld 

spilledag uden udetid, og det virker rigtig godt. Børnene har ikke så travlt med at få spillet, og 

får derfor lidt mere alsidighed i løbet af dagen. 

- Personaleinfo: Randi går på barsel omkring den 20. juni i cirka et års tid. Vi skal derfor have 

en ny medarbejder i SFO’en næste år. Chris skal til Afrika og undervise hele august. Jonas skal 

gerne starte på studie i september, og vil derfor være her på nedsat tid. Hvor meget finder vi 

først ud af i løbet af september.  

- Garderobeorden: Der er et problem med rod. Vi foreslår at man sammen med sit barn en gang 

om ugen (evt fredag) tjekker skabets indhold, så man er sikker på at alt er der, og også så barnet 

ved om det har regntøj med eller ej. Det skulle også gøre det mere overskueligt, samt mindske 

rod og bortkomne beklædningsgenstande. 

- Arbejdsdag 3. maj: Foregår fra klokken 12-17. Det er ikke obligatorisk, men vi ser gerne et 

godt fremmøde. Så sørger vi for varme hveder. Det vil være rigtig godt hvis nogle kan 

medbringe bil med trailer, så vi kan få kørt noget af vores større skrammel væk. Klaveret skal 

også gerne ud af Mælkevejen. Det er væsentligt at alle køretøjer tjekkes efter. 

Forældreforslag: Puderummet er uhumsk, ulækkert og uhygiejnisk. Det trænger til en ordentlig 

overhaling, og det kan kun gå for langsomt. Grundet sparsomme midler, foreslås det af en 

forælder evt. at lave en gulvtæppefond, så det gamle gulvtæppe kan skiftes ud. Friskere puder 

ville også være rart. Der er søgt noget fundraising til dette. Udluftningen trænger desuden til en 

overhaling. Desuden arrangeres en støttekoncert af nogle forældre, for at skaffe midler til et nyt 

gulv i Mælkevejen. Desuden vil vi rigtig gerne have ryddet omme bagved (en minigraver ville 

være helt fantastisk) så vi kan bygge gyngestativ/legeplads (afhængigt af hvad der er plads til.) 

Forældreforslag: Et skab til rulleskøjterne ude ved indgangen. Hvis du ligger inde med et, vil vi 

meget gerne høre om det! 

- Mobil/elektronik-regler: Mobiler er ikke tilladt fra Merkur til og med Jorden. Såfremt en 

kommer med, får den lov at bruge hele dagen i tasken. Fritter-mobilen er til alle aftaler og 

opkald, og det hjælper personalet til at have overblik. Specielle aftaler kan selvfølgelig laves. 

Mht. iPods er disse tilladt, men kun efter aftale med de voksne. IPads og andre tablets følger 

samme regler som computere. 



- Samarbejdsform: Vi synes vi har en god kontakt med de fleste, og vi opfordrer til at man altid 

kommer og siger til hvis man har noget på hjerte, så det ikke ligger og ulmer. Såfremt givne 

personale er i tidsnød kan vi sagtens lave en aftale på et senere tidspunkt. Vi er rigtig glade for 

dialogen, og tager altid gerne i mod ros og ris. Dialog er i højsædet. 

- Virksomhedsplan over SFO’en v/ Majse og Tine: Det er rart at føle at der er noget der 

rykker, at skole og SFO udvikler sig. Der ønskes en tydeliggørelse af udviklingen gennem 

tiden, så SFO’en ikke forekommer som en statisk enhed (dette især for nye forældre.) Desuden 

ønskes en konkretisering af forløbende i SFO’en, efterfulgt af evaluering. Disse tiltag, om de 

står eller falder, ønskes tydeliggjort så der er et klarere billede af hvad der sker i SFO’en og 

hvordan den rykker sig fra et sted til et andet. Desuden menes der at hjemmesidens beskrivelse 

af skolen og SFO’ens grundholdning er forvirrende, og yderligere kan konkretiseres. 

Svar fra SFO: brugen af hjemmesiden som portal er en ting der bare ikke er kommet i brug 

endnu, da dette er ret nyt for os. Der arbejdes på sagen, men det er en proces. Fra skolen 

generelt: Hjemmesiden i sig selv er en proces. Det vil tage tid. 

Videre tale om skolens hjemmeside: Der mangler klarere definitioner på hjemmesiden, men der 

arbejdes på det. Mht. konkretisering af værdier, er det noget James har drejet rimelig godt. 

Skolen generelt: Forældrene fortjener ros for deres fortsat stigende engagement. 

Mht. Stormøder: Det ville være rigtig godt at få dem indført i højere grad, så alle kan komme til 

orde i en fladere organisering. Dette giver bedre billede af den generelle holdning bland alle 

forældrene. 

Forældreholdning/forklaring: Der har været brug for en pause, hvor skolen har haft brug for en 

pause, haft brug for at falde til ro. Tålmodighed vil være godt, da skolen er på et godt sted. Nu 

er tiden så kommet til at man kan rykke videre igen. Uenighed ytres. 

Generelt er stemningen for stormøde rigtig positiv. Her opfordres til at man møder op til 

generalforsamlingen. 

- 1. Pædagogisk grundholdning. Hvilke værdier har SFO’en, og hvordan forekommer de? 

Mht. klarlægning af SFO’ens konkrete, pædagogiske værdier og holdninger, afholdes en 

pædagogisk dag, kun for SFO’en, den 8. maj. Der er det målet et få det helt på plads, være det 

holdning, mål, metode, etc. 

Forældreforslag: En årlig evaluering som beskrevet i punkt tre. Det er en brandgod ide. 

- 2. Hvilke pædagogiske målsætninger er der for det kommende år? Hvordan skal disse 

nås? 

- 3. Evaluering af året der gik. Er målene nået? Hvad virkede og virkede ikke? Hvad kan 

forbedres? 

- Evt:  

- Bekymring omkring puderummet: Bekymring omkring styresystemet i puderummet, især 

mht. til at den der har puderummet bestemmer hvem der har lov at deltage. Der menes det er et 

tidligt stadie i at lære børnene at holde hinanden udenfor. Børnene ryger i dilemmaer over pres 

med henblik på deltagere. Det er ærgerligt at børnene bliver kede af at de ikke må deltage. 

Alternative forslag:  

- Forslag mht. empati: Cases og rollespil hvor børnene lærer om medfølelse og mobning, evt. i 

forbindelse med børnemøderne. 



- Angående mobning: Der foregår lidt, men ikke meget. Skolens grundholdning er at lidt stadig 

er for meget, men der forbygges så meget som muligt, og vi håndterer det så godt vi kan. Vi er 

altid til rådighed for børnene. Vi har desuden ofte dialog med børnene vedrørende 

konflikthåndtering. Der foreslås at man klargør mobbepolitikken på skolens hjemmeside. 

Henrik pointerer at der er forskel på drillerier og mobning. Desuden pointerer han at mobning 

ikke accepteres under nogen omstændigheder. I tilfælde af hændelser, hvor der ikke udvises 

samarbejdsvilje til at løse problemet, så har man sagt farvel til skolen. 

Der lægges som sagt vægt på forebyggelse. En af metoderne er at alle børnene lærer hinanden 

at kende. 

 

Tak for et rigtig godt møde! 


