
MØDEREFERAT

Emne: BU Grejsdal Skole Mødereferat
Mødedato

3. september 2018
Mødested/lokale

Personalerummet
Mødetidspunkt kl.

17.00
Sluttidspunkt kl.

19.00
Deltagere

Kristina, Pernille, Tine, Gitte, Jesper, Rasmus, Christian, Anette, Brit, Connie, Søren, Christina
Afbud fra

Christian, Jesper
Fraværende: Rasmus

Dato Mødeindkalder

Connie Tolderlund Hadberg
Direkte telefonnr.

76 81 40 30
Journalnr.

17.01.01-P35-6-14

Referat 1. Godkendelse af dagsorden (2 min)
- Ingen kommentarer – godkendt.

2. Orientering (Formand, ledelse, medarbejdere, forældre) (30 min)
       

Skoleleder: personalesituation, herunder ansættelser af to nye pædagoger: Tina 
Thomsen (morgenåbner og skole) og Elisa Simonsen (skole og SFO). Tina er , 
Jens Jakob udtræder af SB, Presse – ønske fra DR om at komme og filme på 
skolen (”brutto-skole”, som man kan komme på. Bestyrelsen støtter dette), 
fraværsregistrering og SMS-modul (Besked udsendes til forældre igen), 
ansættelsessamtaler lærer den 26.9. kl. 14-16.30 (Tine deltager)
Pernille: 2.a: Ærgerligt med MS, men godt med forældremøde, så alle får svar 
på spørgsmål.
Kristina: forældremøder: koordinering og varsel af dette – 2½ uges varsel er for 
kort. 
Der er et ønske om en udmelding om, forældre forventes at deltage i første 
skoledage i 1. klasse

3. Årets temaer og bestyrelseskurser (Præsentation)(20 min)
Mål og indhold i SFO og Undervisningens organisering er de to store temaer. 
Dertil kommer adhoc-temaer samt årshjulets emner, f.eks. økonomi og 
evaluering af principper.

4. Mål og indhold i SFO (præsentation og drøftelse)(40 min)
Oplæg ved Christina: 

Mål og indhold i sfo for Vejle Kommune: skolepædagogernes praksis og rolle i 
skole og sfo beskrives der. De temaer, som peges på folderen, f.eks. venskaber 
og identitet, krop og bevægelse, sundhed, demokrati og medbestemmelse og et 
digitalt spor arbejder vi med i SFOen og har fokus på, så vi opfylder målene, 
som er udstukket fra Vejle Kommune. Se vedhæftet fil.



Fokus her på Grejsdal Skole: 
Vi ser SFOen som børnenes fritid og giver dem nogle forskellige tilbud, dog 
ikke lektiehjælp. Vi vægter det uformelle samarbejde med forældrene i sfoen, 
hvor vi møder forældrene morgen og eftermiddag. Pædagogerne er/kan være 
med i alle klasser, og på den måde kender pædagogerne alle børnene både fra 
skole og sfo – og børnene kender de voksne. Indtil slut tredje klasse har vi alle 
eleverne tilmeldt sfo. 
Vi har kig på tiltag, som kan fastholde eleverne. Bl.a. Har vi klub-tilbud for 4.-
6. klasse, som retter sig mod de store. Der er ca. 20 børn tilmeldt sfo2 (klub) – 
tirsdag og onsdag, hvor de holder til i Innovation/skolekøkken/musik.

SFO1: de aktiviteter, der tilbydes i sfo1 er frivillige – Der kommer 
pictogrammer op dagligt, så børnene (og forældrene) kan se, hvad der laves.
Hver uge har vi følgende tilbud: 

 Eftermiddagsmad man-tors 14.45-15.15, fredag 14.30-15.00
 Spilledage efter alder tirsdag og torsdag (børnene har mulighed for én 

spilledag)
 Udendørs, leg og køretøjer
 Gymnastiksalen er åben med en medhjælper
 Varierende kreative aktiviteter: perler, male, modellere o.a.

Desuden arbejder vi ud fra et årshjul med temaer: høstfest, bag for en sag, fifa-
turnering, halloween, julegaveværksted og juleforestilling, film den sidste 
fredag hver måned. 2. halvår er under udarbejdelse. Foreløbig udgave af første 
semester vedhæftet.

Ferier: i ferierne har vi en særskilt plan, f.eks. efterårsferie. Vi tilrettelægger og 
melder ud, når ugen starter. Vi forsøger at komme lidt ud af huset i de uger.
Samarbejde med daginstitutioner og den gode overgang følges op af ledende 
pædagog.

Tabulex: fremover vil alle informationer om SFO komme på Tabulex fremfor 
intra. Dette gælder både nyt personale, andre nyheder samt årshjul og ligeledes 
reminder om tilmelding til ferier o.lign. 

SB: For forældrene er det vigtigt at personalet hilser, så forældrene er sikre på 
hvem der er her. 
Er det muligt, at Musikskolen har tilbud her på skolen? (f.eks. sammenspil for 
små??) – CH undersøger

Mål og indholdsbeskrivelse drøftes på næste bestyrelsesmøde med det formål 
at rammesætte mål og værdier i vores SFO (under skyldig hensyn til Vejle 
Kommunes mål- og indholdsbeskrivelse, som vi også arbejder efter) 

5. Årsberetning og emne for fælles forældremøde (drøftes og besluttes) (20 
min)

Fælles forældremøde: fastlægges til den 31.10. kl. 18.30-20. Udover 
årsberetningen vil Søren Sønderskov holde et oplæg med afsæt i 
elevbesvarelser fra Grejsdal Skole under overskriften ”Hvad laver dit digitale 
barn?”. Der lægges opslag på intra med det samme, så det kan komme i 
kalenderen. 



Endeligt indhold/form fremlægges og drøftes på næste sb-møde.

6. Evt. (10 min.)

Skolepatrulje: står til 08.05 fra nu af.

Ref. CH

Bilag
Evt. bemærkninger


