
 

  
Mårslet 18. juni 2019 

 
SFO-forældrerådet på Mårslet skole 
 
SFO-forældrerådet er skolebestyrelsens samarbejdspartner i forhold til SFO.  
 
Målet med SFO-forældrerådet er at etablere et stærkt samarbejde mellem forældre, 
medarbejdere og ledelse om børnenes hverdag i SFO’en, herunder sammenhæng med 
undervisningen.  
Forældrerådet er en vigtig samarbejdspartner for såvel skolebestyrelse som skoleledelse og har 
indflydelse på kulturdannelsen i SFO’en og fællesskabet mellem medarbejdere, forældre og børn. 
 
Forældrerepræsentanterne bidrager med forældreperspektivet på SFOens virke, herunder 
perspektiver på den pædagogiske drift og udvikling af SFO’en.  

 
Samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet på 
Mårslet skole 

Aftalen er indgået inden for de rammer, som Aarhus byråd har vedtaget i vedtægter for styrelse af 
kommunale skoler i Aarhus kommune.  
 
Formål med samarbejdsaftalen 
Aftalen er med til at sikre: 

• Tydelig kompetencefordeling mellem bestyrelse og forældreråd  

• SFO - forældrerådets indflydelse på mål og principper for den daglige drift i SFO  

• SFO - forældrerådets grundlag for at kunne formidle samarbejde mellem forældrekreds, 
den daglige ledelse, personalet i SFO og skolebestyrelsen  

 
Samarbejde mellem skolebestyrelse og SFO-forældreråd  
Der afholdes mindst 2 årlige fællesmøder, hvor SFO-forældrerådet og hele skolebestyrelsen 
deltager.  Disse møder afholdes i september og februar.  
Temaerne for møderne aftales mellem SFO-forældrerådet og skolebestyrelsen. Skolebestyrelsens 
formand og formanden for SFO-forældrerådet sørger for, at der bliver indkaldt til møderne i god 
tid og udarbejdet en dagsorden.  

Hvert år i oktober, efter valg af nyt SFO-forældreråd, aftales et planlægningsmøde med 
formandskaberne i skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet, hvor skolebestyrelsens årshjul 
præsenteres og behandlingen af emner af fælles interesse planlægges.  

 

 

 



 

 
Kompetence: 
SFO – forældrerådets kompetence er under ansvar over for skolebestyrelsen og de mål og 
rammer, der er vedtaget af byrådet. I næste afsnit kan læses, hvordan kompetencen udmøntes i 
praksis. 
 
SFO- forældrerådets rolle og opgave: 

• at bidrage til at skabe den bedst mulige SFO på Mårslet Skole ved at: 
o tilføre et forældreperspektiv til rammesætning, planlægning og aktiviteter i SFO   
o kvalificere beslutninger vedrørende SFO 
o  sparre og rådgive SFO-ledelse og medarbejdere  
o sørge for, at de temaer, der rører sig for forældre og børn, bliver sat på 

dagsordenen og drøftet i SFO-forældrerådet 
• at stille forslag til skolebestyrelsen om konkrete principper, der udstikker rammerne for 

hverdagen i SFO.  

SFO-forældrerådet kan deltage ved ansættelse af personale i SFO. 

 
Skolebestyrelsen vælger en kontaktperson til SFO-forældrerådet. 
 
Denne samarbejdsaftale er gældende fra den 18. juni 2019 til næste skolebestyrelsesvalg, eller 
hvis væsentlige forhold taler for en ændring.  
 
 
Vejledning til arbejde i SFO-forældreråd i Aarhus kommune:  
https://cdn.aarhus.dk/media/16710/vejledning-til-foraeldreraad-i-sfo-2018.pdf 

 

 

Vedtaget i skolebestyrelsen d. 18.06.19  
 

https://cdn.aarhus.dk/media/16710/vejledning-til-foraeldreraad-i-sfo-2018.pdf

