Skolebestyrelsesmøde med SFO-forældrerådet,
TORSDAG d. 15. 4. 2021, kl. 17 - 19,
på Microsoft Teams
1. Rammesætning af fællesmødet
Kort beskrivelse af SFO-forældrerådets og skolebestyrelsens rolle i styring og udvikling af skolen.
På dette møde præsenteres det nyligt udarbejdede kommissorium for SFO-forældrerådet, og
derefter arbejdes der med udarbejdelse af en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelse og SFO,
samt den nye fritidspædagogiske vision.
2. Præsentation
3. Meddelelser fra ledelsen
Dorthe orienterede om den aktuelle sognenedlukning i forbindelse med for højt smittetryk i
Ravnsbjerg sogn. Nedlukningen gælder for Søndervangskolen, som ligger i Ravnsbjerg sogn og
dermed ikke for Vestergårdsskolen, der ligger i Viby sogn.
4. Skolebestyrelsens arbejde: en orientering (Jan, 5 min.)
5. SFO-forældrerådets arbejde fremadrettet (Line, 5 min.)
a. Kommissorium
b. Beskrivelse af mål for arbejdet

Resten af mødet blev brugt til præsentation af kommissorium, den fritidspædagogiske vision og til
gruppearbejder, der skal danne grundlag for udarbejdelsen af en samarbejdsaftale mellem
skolebestyrelse og SFO-forældreråd og til det videre arbejde med den fritidspædagogiske vision.
6. Præsentation af den fritidspædagogiske vision (Lene, 15 min.)
a. Målsætninger
b. Handleplan
c. Samarbejdsaftale: udkast til drøftelse

7. Instruktion i brugen af Jamboard (Line, 2 min)
8. Gruppearbejde 1: Input til det videre arbejde (25 min)
a. Kvalificering af de mål vi har sat os
b. Inputs til konkrete handlinger/tiltag/indsatser (operationalisering af målene)
c. Synliggørelsen af SFO-forældrerådets arbejde udadtil
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9. Fælles opsamling (10 min) + Jamboard (hver gruppe sin farve) http://kortlink.dk/2anv7
a. Grupperne byder ind med 1-3 pointer fra hvert punkt

10. Gruppearbejde 2: Samarbejdsaftalen mellem SB og SFO-forældreråd (25 min)
a. Drøftelse af indhold (15 min)

11. Opsamling i plenum (10 min) + Jamboard (hver gruppe sin farve): http://kortlink.dk/2anv7
12. Det videre arbejde i forældrerådet/SB (Lene, 5 min.)
a. Udkast til samarbejdsaftale
b. Udkast til handleplan for SFO

Lene og Line udarbejder udkast til samarbejdsaftale og handleplan for SFO i samarbejde med SFOforældrerådet og sender det ud hurtigst muligt – inden sommerferien.
13. Tak for i dag, v. Dorthe
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