Hasle SFO
Herredsvej 15
8210 Århus V
tel.: 87139430
Den 11.10.2017
Forretningsorden for SFO-forældrerådet på:
Hasle Skole
Herredsvej 15
8210 Århus V

Konstituerende møde
Indkaldelse:
SFO-lederen indkalder til konstituerende møde umiddelbart efter den 1. oktober. Mødet indkaldes med 14 dages varsel.
SFO-lederen indkalder også til de ordinære møder
Dagsorden:
SFO-lederen udarbejder skriftlig dagsorden og leder mødet, indtil formanden er valgt.
Dagsorden indeholder:


SFO-lederen orienterer om forældrerådsarbejdet, herunder SFO-lederens arbejde i forhold til SFOforældrerådet.



valg af formand



valg af næstformand





Referentopgaven går på skift mellem medlemmerne.
SFO-forældrerådet tager stilling til følgende i forhold til suppleanter:
o
o
o



Suppleanter tilbydes deltagelse i alle møder
Suppleanter har taleret til SFO-forældrerådsmøder
Suppleanter har ikke stemmeret, medmindre de er indtrådt som ordinært medlem

Aftaler angående møder:
Mødehyppighed: Der afholdes ordinære SFO-forældrerådsmøde ca. hver anden måned, svarende til 5
møder om året.
Mødelængde: 2 timer.
Mødetidspunkt: Der kan veksles mellem 17.00 – 19.00 og 19.00 – 21.00

På dagsordenen for det konstituerende møde bør der ikke sættes andre sager, som kræver SFO-forældrerådets
beslutning.
Formand og næstformand:
Formandens opgaver:
 at tilrettelægge dagsorden sammen med SFO-lederen

 at påtegne skrivelser
 at tegne SFO-forældrerådet udadtil mellem møderne.
Under formandens fravær overtager næstformanden dennes opgaver.
SFO-forældrerådets møder
Indkaldelse:
Møderne indkaldes af SFO-lederen med mindst 14 dages varsel. Hvis et medlem er forhindret i at deltage i
mødet, skal formanden eller SFO-lederen have besked. Afbud bør meddeles så tidligt som muligt, så en suppleant eventuelt kan indkaldes.
Med henblik på at sikre entydighed og bedre mulighed for eventuel indkaldelse af suppleanter kan det aftales,
at afbud til møderne meddeles SFO-lederen, der samtidig er ansvarlig for eventuel indkaldelse af suppleanter.
Forældrerådsmøderne er i udgangspunktet offentlige. Sager med tavshedspligt skal imidlertid behandles for
lukkede døre.
Dagsorden:
Dagsordenspunkter skal så vidt muligt være belyst gennem en kort beskrivelse eller et vedlagt bilag. Der kan
ikke træffes beslutning i sager, der ikke er optaget på dagsorden. Medarbejderen skal have lejlighed til at drøfte
dagsordenen på et personalemøde forud for SFO-forældrerådsmødet. Ved ekstraordinære møder kan dette tilsidesættes.
Dagsordnen lægges ud på hjemmesiden og forældreintra.
Beslutninger:
SFO-forældrerådet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
Der kan ikke træffes beslutning i sager, der ikke er optaget på dagsorden.
Beslutningen i en sag skal udsættes til et senere møde, hvis to af SFO-forældrerådets medlemmer ønsker det,
og/eller hvis medarbejderrepræsentanten ikke har haft lejlighed til at drøfte sagen på et forudgående personalemøde. Undtaget herfra er dog sager, hvor SFO-forældrerådet ved en udskydelse sætter sig udenfor indflydelse (fx ved at overskride en tidsfrist).
Hvis afstemning mod sædvane bliver nødvendig, skal afstemningen ske skriftligt, hvis blot ét medlem ønsker
det. Til beslutning kræves almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Referat:
Der tages beslutningsreferat, som indeholder en beskrivelse af den beslutning, SFO-forældrerådet træffer. Derimod beskrives ikke de forskellige holdninger, som ligger til grund for beslutningen. Dog kan et medlem kræve
at få sit særstandpunkt ført til referat.
Referatet sendes til SFO-leder, der sender ud til alle til godkendelse og efterfølgende offentliggøre referatet på
intra. Det skal af referatet fremgå, hvilke medlemmer, der har været til stede. Referatet skal være godkendt og
offentliggjort senest 14 dage efter mødets afholdelse. Med henblik på at sikre kontinuitet og sammenhæng mellem SFO-forældrerådet og skolebestyrelsen fremsendes referater til skolebestyrelsesformanden.
Denne forretningsorden er gældende for SFO-forældrerådets funktionsperiode 1. oktober 2017 til 30. september 2018.
Vedtaget på SFO-forældrerådets møde den 11.oktober 2017.
Michael Toftdal

