
Referat forældremøde SFO  
Trivsel Børnene har det godt og trives. Ingen klikedannelser for tiden. Louise har holdt et 

drengemøde i Jorden, hvor der blev snakket om godt kammeratskab og hvem der var venner med 
hvem. Det viste sig at alle havde det godt i gruppen og alle gerne ville lege med alle. Vi sluttede af 
med ”den varme stol”, hvor alle skulle sige noget positivt om alle.   
Vi afholder også gode og konstruktive børnemøder for tiden. Vi har gennemgået vores regler og 
snakker jævnligt med dem om, hvordan man taler til hinanden. Nogle af de nye forældre gav udtryk 
for, at de synes, der generelt bliver talt pænt og vi synes også selv, at det er blevet meget bedre. 
Forældrene er også generelt glade og tilfredse med SFO’en. Vi er blevet lidt mere strukturerede 
mht. hvem der har ansvaret for forskellige ting, og dette fungerer rigtig godt. Vi fik at vide, at vi var 
blevet rigtig gode til skolestarten, og det er vi glade for at høre.  
 

Pædagogisk dag Vi holder pædagogisk dag mandag den 8. oktober og Lars (Amalies far) og 

Camilla (Viktorias mor) vil gerne komme og lege med børnene. Helle (Jacobs mor) vil også gerne 
hjælpe en lille times tid og Majse (Bastians mor) afventer vi endeligt svar fra. 
 

Halloween-fest Vi holder traditionen tro halloween-fest for børnene fredag den 2. november. 

Der kommer en indbydelse ud i uge 41 (ugen før efterårsferien) 
 

Praktisk info Husk at give jeres barn en drikkedunk med, især om mandagen hvor vi typisk er 

ude af huset. Børnene bliver meget tørstige og det er nemmere at de har deres egen drikkedunk med 
i stedet for at vi skal slæbe den store dunk og glas med hver gang. 
Der bliver ikke gjort rent i kælderen, hvis der ikke er ryddet op, så tjek lige dernede, når I henter, 
om der ligger noget tøj, som er jeres. Husk i den forbindelse at få navn i alt tøj. Så er det også 
lettere for os at hjælpe med oprydningen dernede. En forælder foreslår at man skriver med pc tusser 
på madkassen og drikkedunken. Det holder længere. En anden foreslår at man lakerer med klar 
neglelak uden på navnet. 
Det er også ved at være tid til sutsko, så vi opfordre til at alle børn har et par med navn i på skolen. 
Til vinter bliver de bedt om at tage vinterstøvlerne af, når de er inde. 
Vi bruger billedtavlen rigtig meget til at holde styr på børnene, især når vi skal ud af huset. Derfor 
er det meget vigtigt at jeres børn husker at vende skiltet, når de kommer og går. Ellers bruger 
vi meget lang tid på at lede efter børn, som slet ikke er her, men som har glemt at vende skiltet. 
 

Overgang fra SFO til klub /Sine Sine (Josefines mor) foreslår at vi laver en blid 

overgang fra SFO til klub til foråret, nu hvor der er en hel masse børn som rykker næste år. Dette 
synes vi er en rigtig god ide. 
 

FCO's exsperimentarie + stormøde /Irene Irene (Hannibals mor), James og Henrik er i 

gang med at lave en slags idebank, som de kalder for FCO's experimentarie. Det kommer et 
nyhedsbrev ud om dette.  
Der afholdes stormøde for alle forældre på skolen den 30. oktober kl. 19.  Her er der fokus på 
skolen, hvad sker der, hvor skal vi hen osv. 
 

Evt. Der bliver spurgt til en arbejdsdag og om det evt. kunne blive en lørdag. Vi vil gerne 

planlægge en i hverdagen, men I er meget velkomne til selv at arrangere en på en lørdag. Så skal vi 
nok sørge for at der bliver låst op. 
 
Vi kunne godt bruge en trækvogn med hjul i stedet for dæk, der hele tiden punkterer, så hvis nogen 
ligger inde med en, de vil af med, modtages den gerne. 
 
Kom endelig også med aflagt legetøj til os. Tak for det vi allerede har modtaget. 


