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1.  SFO’en – status 
 

Byggeriet og indflytning. 
 
Vi glæder os til udearealerne og indearealerne er på plads. Inde vil der være fokus på at 
få ”hjerterummet” på plads først. 
  
Vi har forsøgt os med forskellige aktiviteter som skak, højtlæsning, udetid, kodning for 3. 
klasse. Vi prøver ting af, evaluerer i personalegruppen og tilpasser. Forløbet i Teklab med 
kodning for 3. klasserne har været en succes med stor tilslutning. 
 
Forslag til åbent hus på SFO for forældre, så forældrene kan se hvad der sker rundt 
omkring på SFO’en. Personalet ser på, om der kan laves en åbent hus-eftermiddag inden 
sommerferien. Vigtigt at understrege, at man altid er velkommen til at være på SFO’en når 
man henter sit barn. 
 
Aktiviteter – vi tilpasser til de nye lokaler, og måske er det ikke er muligt, at have samme 
antal aktiviteter hver dag. Vi er opmærksomme på, at vores areal bliver større og vi skal 
finde ud af, hvordan personalet ”dækker” bedst muligt.  
 
Forældrekaffe for 3. årgang den 29.4. og evt. for alle forældre den 5.5. 
 
Forslag om sommerfest – gerne efter sommerferien. 
 

2. Kommunikation til forældre 
 

Tiltag omkring uge-info er bemærket. Opmærksomhed på at opslagene er konsekvente 
hver uge. Måske en opmærksomhed på overskriften f.eks. ”Det sker på SFO i uge…”  
 
Forældretilfredshedsundersøgelsen, samtale om hvad der ligger bag kommentarerne. 
Forventninger til personalet f.eks. i forbindelse med de nye skolestartere. OBS på at være 
tilgængelig og imødekommende i spruttefunktionen.  
 
Fokusområder fremadrettet. 
 
1. Inkluderende børnefællesskaber 

Dato: Onsdag, den 20. april 2022 

Sted: Mødelokalet 

Deltagere: Cathrine Voiner (afbud) 
Pi Lysemose 
Katrine Riisby Greiersen 
Henning Lorenz 
Morten Skov Nørgaard 
Naja Bærentzen 
 

Referat 
Holmegårdsskolen 
 

 

HVIDOVRE KOMMUNE 

 

Center for Skole og Uddannelse 

Holmegårdsskolen 

Faglig leder:  

Pi Lysemose 

 

Dato: 26. april 2022 



               Side 2 af 2 

2. Samarbejde mellem SFO og hjem. 
3. Udearealerne 
 
Opmærksomhed på, at undersøgelsen er lavet tilbage i september/oktober – meget har 
ændret sig siden, også situationen ift. Corona.  
 
 

3. Frugtordningen og MobilePay 
 

Opslag til sko garderoben, forældrekaffe 5. maj, hvor Morten står i døren og opfordrer folk 
til at betale til frugtordningen. Henning laver opslag og sender til Pi som printer og 
laminerer. Katrine har modtaget penge, som overføres til mobilepay nummeret. Pi sender 
mobilepay nummeret i tråden.  
 
Mobilepay nr. 618904 skriv HOL efterfulgt af barnets navn f.eks. ”HOL Peter Jensen” 
 

Meddelelser 
 

Faglig leder 
 
Andre 
 

Eventuelt 
 

Det var årets sidste møde – tak for deltagelse og engagement. Pi indkalder til møde i 
starten af næste skoleår, hvor vi blandt andet skal tale om forældremødet, form og 
facilitering af dette.  
 

Pi Lysemose 
Referent 
 


