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Kære SFO-forældreråd og skolebestyrelsen 
 
Hermed en invitation til vores fællesmøde den 18. november. 
 
Det er skolebestyrelsens ønske, at vores fællesmøder er præget af værdibaserede drøftelser, der kan 
have et konkret og overførbart udbytte, men det er ikke et mål i sig selv. 
 
Vi glæder os til at drøfte mødets temaer sammen med jer. 
 
På vegne af skolebestyrelsen 
 
Bedste hilsner, 
 
Lars, Lene og Anne 
 
 
Dagsorden 

 Beskrivelse 
1. Velkomst 

 
Formål: 
Navnerunde 
 

Kort præsentation af alle 
 
 
 

2. Status fra 
skolebestyrelsen og fra 
SFO-forældreråd 
 
Formål: 
Kort oprids af 
indsatsområder og 
fokuspunkter, der skal 
give kendskab til 
hinandens arbejde 
 

Skolebestyrelsen 
- Livsduelighedslejren har fyldt meget – planlægning og 

opsamling 
- Kommunikationsudvalg – åbent for forældre, drøfter 

rammer for intern/ekstern kommunikation, årshjul mm. 
Målet er at udarbejde kommunikationsstrategi i 
samarbejde med Børn og Unge 

- Princip om skole/hjemsamarbejde mv. Kommer snart ud 
til forældrene 

SFO-forældrerådet 
- Styring af legefællesskaber fra skole til SFO ift. 

fællesskaber mv.  
- Der arbejdes på en aktivitetskalender for at give indblik 

og overblik ift. arbejdet i SFO 
- Forpligtende fællesskaber, hvordan gælder det for 

forældrene? Typisk gruppeopdelt i forældregruppen – 
principiel diskussion om afgrænsning af værdien.  

- Inklusion bør også bringes ind ift. værdien omkring 
forpligtende fællesskab.  
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3. Ansvarsfordeling 
 
Formål: 
Det er skolebestyrelsens 
ønske, at ansvaret for at 
temasætte 
fællesmøderne fordeles 
mellem skolebestyrelsen 
og Sfo-forældreråd 
 

Skolebestyrelsens forslag er, at skolebestyrelsen vælger tema og 
indkalder til efterårets fællesmøde, og at SFO-forældreråd 
vælger tema og indkalder til forårets fællesmøde 
 
Det var der enighed om, og SFO-forældreråd vælger tema til 
forårets fællesmøde.   
 
 

4. Frivillighed 
 

Formål: 
At vi får en overordnet 
drøftelse af frivillighed 
på Beder Skole 

Eksemplificeret ved: 
- Beder Malling Idrætsforening 
- Skoleonkler 
- Katrine/Kirstine Sundhed omsorg frivillighedskonsulent 

 
Plenum opsamling på drøftelser 

- Frivillighed skal skabe værdi ud over ”normalen” i 
hverdagen på Beder skole 

- Tænk forløb, hvor værdien er tænkt ind for begge parter 
(dyrk fællesskabet/det at gøre noget sammen, frem for at 
man gør noget for nogen) 

- Forskellighed – man skal være dygtig for at finde folk der 
er forskellige fra gennemsnittet af folk i Beder 

- Hvordan forbereder vi børnene til at blive del af 
frivillighedskultur, allerede i indskolingen? 

- Hvordan gør vi det nemt at deltage/være frivillig i Beder? 
- Beder skole skal stå, selvom de frivillige falder fra 
- Vi har en kæmpe videnbank i lokalområdet, som skolen 

skal åbne for og tage ind 
- Hvordan kan skolen aktivt tilbyde sig selv som frivillig 

ind i lokalsamfundet – eksempelvis via skolefesten/SFO-
festen, som er fungerende, eksisterende rammer? 

- Hvordan og til hvad inviterer vi frivillige ind på Beder 
skole? 

- Koblet godt til Beder skoles værdi om udsyn 
- Fællesmøde – lokale institutioner kunne komme og 

fortælle om hvad de går og laver 
- Hvordan kan børnene være med til at tegne 

lokalsamfundet – og besøge de forskellige steder man 
kan være frivillig – og hvordan skal det se ud i fremtiden 
(hvad skal der til før man føler sig velkommen i Beder?) 

- Portal – Beder/Malling, organisationer, frivillighed, 
engagement i demokratiet. Hvem vil bygge den op? 
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- Ungeråd for Beder/Malling, måske de to elevråd – mødes 
et par gange om året, hvordan er det fedt at være ung i 
Beder/Malling. 

- Hvis der er nogen der banker på døren – så skal vi åbne! 
Så lægger vi den ud til medarbejderne og hører om ikke 
der kan findes et match.  

- Værkstedsgruppe på eskegården – vil gerne være 
mentorer for de der kunne ønske dette. Bonusbedste er 
også mulighed.  

- 5. december – fest for frivillige i Aarhus Friheden.  
- Kontaktinfo med referatet –  

Christine Winding-Lauritzen, Beder-Malling 
Idrætsforening, 23620565, cwl@bmiegelund.dk, Kamilla 
frivillighedskonsulent Sundhed og Omsorg, Aarhus 
Kommune 

- Personalemøde 5.6.20 for lærerne kl. 14.40 – om 
frivillighed.  

 

mailto:cwl@bmiegelund.dk

