
Forældrerådsmøde den 19. februar 2020 

Godkendelse af dagsorden. 

   Dagsordenen blev godkendt. 

 

Opfølgning fra fællesmødet med skolebestyrelsen herunder dialog omkring FFO3. 

   Der har været pædagogisk dag for alle medarbejdere, hvor man har arbejdet med skolens 

visioner. Der opstod bla. klarhed omkring, at der er stor kompleksitet omkring anvendelse af 

lokaler. 

   Der vil komme en afstemning om skolens motto/slogan blandt medarbejderne. Børnene vil blive 

præsenteret for skolens nye slogan og bliver inviteret til at forsøge at illustrere sloganet 

   Alle årgange kommer til at arbejde projektorienteret og innovativt.. 

   Lærer-pædagogsamarbejdet blev også vendt. 

  Muligheden for en FFO3 blev vendt. Der er et forslag om et forældrestyret forsøg med f.eks. 4 

åbningstider om måneden. Deltagelse kunne betales via en klippekortsordning, som evt. også kunne 

financiere en pædagogs løn. Klippekortet kunne også fungere som en dokumentation af, hvor 

mange børn, der kommer. Der blev spurgt ind til, om der var en interesse blandt 6.klassesbørnene. 

Det vides ikke præcist, men ovenstående kunne fungere som en forsøgsordning, der også kunne give 

syn for sagen om behovet. Noget tyder på, jvf. fortællingen om gratis kakao på kommunen, at de 

store børn savner et sted at hænge ud og bare hygge sig. Det ville kræve 2 voksne til de fire 7. 

klasser. 

  Der kan være mulighed for forældrebetaling til at dække en pædagogløn, men pædagogerne kan 

ikke arbejde flere aftener om ugen. 

  Rasmus, Lene og Charlotte nedsætter sig et lille udvalg, der udarbejder en model for en evt. 

organisering af FFO3. Det undersøges, om der også var nogle skolebestyrelsesmedlemmer, der 

ønsker at deltage.Rasmus er tovholder. 

  

Forældremøde i maj, ideer til hvad der skal på af emner til det møde? 

   Mødet afholdes sammen med skolebestyrelsen. 

   Forslag til emner: 

   Lægen Imran ..., der skriver bekymrende om børns skærmvaner. 

   Sorgberedskab: Børn og sorg. Må vi tale om sorg og tab? Redskaber til familier om tilgangen til 

diverse former for sorg. 

   Stand - up om forældrelivet som oplæg til en efterfølgende debat. 

   Den nye opdeling af skolen i børne -og ungemiljø. 

 

    Eventuelle forældrehenvendelser. 

   FFO2 kan ikke tilbyde morgenåbning. Børnene må ikke opholde sig i skolens lokaler før kl. 8.50, 

så der opfordres til, at forældre evt. kan hjælpe hinanden. Kontakt Anette for evt. 

løsningsmuligheder.  

   Der har været manglende opbakning til f.eks. svømmetilbud. Der er et tilbud om svømning lige nu 

med sedler til børn, der har meldt interesse for det. På personalemøderne vendes det ofte, hvordan 

aktivitetskulturen planlægges og diskuteres udfra pædagogiske overvejelser. 



   Hvad bruges rummet til i C-bygningen? Har været et stille-rum, som kunne lade sig gøre pga. kun 

3 årgange dette skoleår. Det har på det sidste ikke været anvendt så meget, som det var planlagt. 

Kunne dette lokale måske bruges resten af skoleåret? Skal bruges til de kommende       forårsbørn. 

 

Budget. 

    Der har været et overforbrug på 92.000 kr. i 2019. Der er ikke tradition for at overføre uforbrugte 

midler mellem årene, men det ser ud til, at overforbruget desværre bliver ført ind i 2020. Endeligt 

budget forventes fremlagt til mødet den 24/3.  

  

Nyt fra FFO1 (ved Thilde): 30 nye forårsbørn er begyndt 1. februar. Det er mange, men det er rigtig 

parate børn, der er begyndt. De deler faciliteter med 0. klasse, men det fungerer godt. 

11/3 kommer der en forælder og bygger en pilehytte med 2.b.  

FFO1 er glade for legepladsen, men ikke for den nye sandkasse, for den er slet ikke dyb nok. Den 

egner sig ikke til så store børn. 

Multibanen er også i konstant brug - til trods for at den har en vandpyt på midten. Kommunale 

ejendomme og leverandøren har set på sagen, men den kan ikke repareres på garantien - i hvert fald 

ikke uden juridiske sværdslag.  

De mange tilbud skal gerne bekræfte oplevelsen af, at FFO er en idrætsinstitution, for viften er 

virkelig bred. Det er vigtigt, at børn og forældre også oplever det, og ellers siger til.  

Finværkstedet får nok at se til, for Søndersø har 'vundet' opgaven med at bidrage til kommunernes 

fælles gave til Dronning Margrethe - et billede bestående af 98 billeder. Oplevelsen er, at 

finværkstedet virkelig fungerer godt. Børnene hjælper hinanden og der er en rar stemning. 

  

 Nyt fra FFO2 

Kolonien i Hundested var ved en fejl blevet dobbeltbooket, så nu går turen til Bornholm! Kolonien 

er udbudt og udsolgt lynhurtigt med 34 deltagere. 

LaLandia-turen for 6. klasse er under opsejling. 53 er tilmeldt lige nu. Ture ellers til Gokart 

mandag, Fisketorvet-tur og en hverdag med Pool, påske i værkstedet mv.  

Computerrum godt på vej. Arkadespil,  

    

Eventuelt. 

Kan Gerda ikke lige skrive, hvad hun har gjort for at opfordre til forældrehenvendelser? Det kan 

være fint med input inden møder. 

Næste møde er 24/3 (17:15-19:30)  

 


