
Forældrerådsmøde den 4. december 2019 – Hasle SFO 

Fremmødte: 

Søren 

Judy 

Marianne  

Kirstine  

Bente 

 

1. Gennemgang/ nyt siden sidst ved Søren: 

Da der er påvist for højt Co2 i mange undervisningslokaler, er der nu installeret ny ventilation. 
Installeringen skulle have været færdig i uge 34, men er nu afsluttet. 

Der forsøges nu, om der kan blive sponsoreret markiser til 300 fløjen. 

Ventilationen i SFO’en var gået i stå, men er nu udskiftet. Nyt linoleumsgulv i dobbeltlokalet er færdiglagt. 

 

Udfordret børn: 

Så vidt muligt forsøger pædagogerne at samle de børn, som er udfordret i en mindre gruppe. 

 

SFO Show: 

Hvordan kan man inddrage alle børn samt deres familier?  

SFO-showet syntes at have et lavere tilskuertal i år 

Er der noget som kan laves om?  Kunne der reklameres mere op til showet, evt. laves en lille avis, flyer med 
flere informationer. Evt. med hvor mange opvisninger der er, konkret info omkring hvor 0 klasserne skal 
sidde. Vi formoder at de ældre klasser og deres forældre ved det.  

Der blev talt om hvor vidt der kan tilbydes andet/ mere end juice og popcorn. 

 

Lucia den 13.12.2019: 

Der afholdes Luciaoptog af SFO’en den 13.12.2019 kl. 15. Hertil serveres der kaffe/gløgg og andet godt. 

I tillæg til Lucia, blev der nævn om der er udfordringer med denne tradition, ift. ikke kristne. Her blev der 
ydermere talt om generel fejring af jul/EAT. 

Hertil bliver der nævnt at, Hasle Skole/SFO er en Dansk skole, og der markeres de danske traditioner. Dette 
betyder ikke, at det ikke kan tales om øvrige religiøse traditioner. 



Det blev stillet spørgsmål til, hvorfor SFO’en ikke havde en tur til Hasle Kirke i december måned i 
forbindelse med Gudstjeneste. Det kunne evt. være et tilbud til eleverne, som de selv melder sig til. 

 

2. Økonomi 

Der er overskud på kontoen. Der er i byrådet besluttet at der fremover må være et max beløb på 
kontoen Dvs. at der ikke må laves en opsparing på over 5% af det samlede SFO-budget. 

Hasle SFO har blandt andet modtaget flere penge pga. Udvidet åbningstid efter en regulering af 
folkeskoleloven. 

Der skal nu laves en plan/budget over hvad pengene skal bruges til. Hertil skal siges at SFO har betalt 
nyt gulv, som normalt dækkes af skolens samlede budget. 

Der påtænkes at ansætte flere medarbejdere i SFO og evt. tilbydes kurser til eksisterende ansatte. 

Til dette punkt, talte vi igen om fokus på Hasle SFO som idræts SFO. De ansatte kan med fokus på idræt 
have fælles mål (Stærkere fællesskab). Der blev i denne forbindelse nævnt: 

 Pædagogisk idræt, Certificering evt. Re-Certificering, Ændring i tankegangen omkring bevægelse – 
psykiske/fysiske idræt.    

Marianne har allerede igangsat Mindfulness og massage i hendes klasse.  

Der kan eventuelt udarbejdes mission og vision for Hasle Idræts SFO. 

Søren vil tale med SFO-tilknyttede medarbejde omkring øget fokus på idræt.   

 

Der er bestilt ny infoskærm, som skal hænges op i SFO huset. Men hvor skal den hænge, og hvad skal 
den bruges til og hvem skal have ansvaret for den? 

Forslag til visning: Aktivitetsplan, billeder, velkommen til ny elev/medarbejder. 

 

Under evt. blev der informeret om at motorikrummet muligvis skal laves om til et klasselokale, hvis vi 
skal starte 4. børnehaveklasser næste skoleår. 

3. Skole og SFO-start 

Vi havde en drøftelse om oplevelsen af at starte på Hasle skole og SFO. 

Der blev blandt andet nævnt at det fungerede godt med 0. a som basislokale for 0. årgang. 

Der kunne være bedre styr på madpakkeplaceringen de første dage og forventninger til forældrene 
kunne gøres tydeligere. 

 

Næste møde 22. januar 2020 kl. 17 - 19 

Referent: Bente 


