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Principper for samarbejdet med SFO 
  

SFO-rådet i Snekken. 
 
Formål  

Formålet med SFO-rådet på Vigersted Skole er at styrke samarbejdet mellem 
SFO og hjemmene/forældrene. Et godt samarbejde er til gavn for alle børn. 

 

SFO-rådets medlemmer. 
SFO-rådet består af de i skolen valgte kontaktforældre fra 0. – 3. klasse. 

Kontaktforældre, som ikke har børn i SFO er ikke en del af rådet. Herudover 
deltager følgende: 

 2 skolebestyrelsesmedlemmer. 
 1 Pædagog – udpeges fra gang til gang på baggrund af emne valget. 

 1 Leder. 
 

Skolebestyrelsens kontakt til SFO-rådet. 
Skolebestyrelsen udpeger 2 medlemmer, der varetager kontakten med SFO 

lederen og SFO-rådet. Det er naturligt, at der udpeges 
skolebestyrelsesmedlemmer, som har barn i SFO. 

Kontaktpersonerne orienterer om nyt fra SFO-rådet under punktet 
”Meddelelser fra SFO” på skolebestyrelsesmøderne. 

 Skolebestyrelsens kontaktpersoner i SFO-rådet deltager i SFO-rådsmøderne og 

informerer om nyt fra bestyrelsen.  
 

Mødestruktur. 
SFO-lederen har ansvar for SFO-rådsmødernes form og indhold.  

 
SFO-lederen er den opsøgende part og udformer dagsorden i samarbejde med 

kontaktforældre, skolebestyrelsesrepræsentanter og personale.  
 

Alle møder tager udgangspunkt i mål og indholdsbeskrivelse for SFO, og 
aktuelle problemstillinger eller nye tiltag diskuteres med baggrund i forskellige 

pædagogiske løsningsmuligheder. 
 

Faste møder: 
 1 x årligt inviteres SFO lederen til et skolebestyrelsesmøde. 

 2 x årligt mødes de 2 skolebestyrelsesrepræsentanterne med SFO leder 

og evt. en el. flere fra Snekkens personalegruppe. 
 1 til 2 x årligt mødes kontaktforældrene, 

skolebestyrelsesrepræsentanterne, SFO leder og pædagog. 
 

Der vælges referent på hvert møde blandt kontaktforældrene. Referatet 
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sendes til SFO-lederen, som sørger for at referatet bliver tilgængeligt via 
SkoleIntra. 

 
Faste opgaver. 

SFO-rådet støtter op om og er medansvarlig i forhold til gennemførelse af 
arrangementer og aktiviteter, som kan styrke det enkelte barns og 

børnegruppens sociale udvikling. 
Snekken kan bede rådet om at hjælpe med at løse opgaver, der vedrører 

Snekken som helhed. 
Årligt gennemføres 1-2 temaaftner, hvor folk med noget på hjertet inviteres til 

at holde foredrag/debatter om pædagogiske eller vedkommende emner for 

forældregruppen og andre interesserede. 
 

Samarbejdskultur 
SFO-rådet samarbejder igennem diverse møder og arrangementer om at skabe 

en god forældresamarbejdskultur i Snekken. Kulturen skal bære præg af at 
forældresamarbejdet prioriteres meget højt, så forældregruppen oplever, at 

den er velkommen og tages seriøst igennem en åben og imødekommende 
dialog, der tager udgangspunkt i Snekkens mål og indholdsbeskrivelse. 

 
Der kan ikke diskuteres personfølsomme emner i SFO-rådet. 

 
Det forventes, at kontaktforældrene på forældregruppens vegne giver udtryk 

for holdninger om dagligdagen, så leder/personalet hele tiden har en klar 
fornemmelse af, hvor forældregruppen befinder sig i forhold til tilfredshed med 

udviklingen i Snekken. 

 
Der opfordres til, at kontaktforældrene bidrager med ønsker og forslag til 

personalet om nye tiltag, så Snekkens ide bank er ”up to date” med nye tiltag. 
 

 
I øvrigt henvises til ”Mål og Indholdsbeskrivelse for SFO Snekken”. 

 
 

 
 

Vedtaget i skolebestyrelsen 15. maj 2012 
 

 


