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Referat fra møte om SFO-tilbudet 5. februar 2020
Til stede:
FAU: Lisbeth Songe Åsnes og Heidi Elise Strand
Skole/SFO: Arndt Sverre Moland og Ingunn Lund
Bakgrunn for møtet:
28. januar mottok rektor følgende mail fra FAU-leder:
«På FAU møtet 23.januar var det kommet inn sak fra foreldre ang SFO tilbudet, og da spesielt
onsdagene med langdag.
Det ble nevt at flere barn gruer seg for denne onsdagen, de kjeder seg og opplever at de ikke alltid
hadde noen av sine trygge venner å være sammen med. Foreldre sier at det oppleves vanskelig og
vondt å få ungen til sfo. Noen barn vil da heller være alene hjemme, på besøk til andre. Vi ble også
fortalt at foreldre vurderte å sin egen arbeidssituasjon og evt kunne være hjemme på onsdagene så
barna ikke trengte sfo.»
Mailen resulterte i avtale om dagens møte.
I møtet:
Lisbeth og Heidi refererer til hvordan saken ble tatt opp i FAU-møtet 23. januar 2020, og at flere kjente
seg igjen i beskrivelsen om at det er vanskelig å få elevene levert, og at det er lenge med en hel dag på
SFO. De beskriver samtidig forståelse for at det er annerledes med SFO på Vegårshei som har hele
SFO-dager. De beskriver at dette handler om 4 dagers skoleuke, og kulturen for å ha en fridag i uka for
enkelte elever og foreldre. Samtidig er det viktig å sette fokus på denne problematikken, og innholdet for
SFO dagen. Dette er bakgrunnen for at de valgte å ta saken opp direkte.
Det refereres at elevene kjeder seg, og at det er en kamp å få elevene på SFO helt ned i 1. klasse. Dette
berører at foreldre synes at det er vanskelig å jobbe 100%.
FAU etterspør en omorganisering av tilbudet, og spør bl.a. om det er negativt å blande gruppene på
tvers av trinn slik det er nå.
Kontaktinformasjon:
Postadresse:
Besøksadresse:
Org.nr.:

www.vegarshei.kommune.no
Molandsveien 11, 4985 VEGÅRSHEI
Molandsveien 11, 4985 VEGÅRSHEI

Telefon:
E-post:

+47 37170200
post@vegarshei.kommune.no

Det ble avklart hvilken rolle FAU-representanten har hatt i denne saken. Det kom fram at hun ikke var
involvert, og at hun ikke har vært med på å drøfte tilbudet.
Fra SFO sin side var dette ny informasjon, og tilbakemeldinger fra høstens foreldremøte og på direkte
henvendelser er at foreldre opplever et godt tilbud. Det er likevel slik at en kan se på organiseringen slik
den er i dag. Dette er jevnlig tema på personalmøtene.
FAU melder om at skole/SFO bør planlegge bedre for å sikre at flere har anledning til å stille på
foreldremøtet. De har opplevd at foreldremøtene har kollidert med andre møter på skolen. SFO og
skolen tar dette til etterretning.
Tiltak etter møtet:
Ingunn ringer foreldrekontakt for SFO for å informere om saken.
Det sendes ut en brukerundersøkelse til alle elever og foresatte på SFO i samarbeid mellom SFO og
FAU. Spørsmålene i denne godkjennes av FAU før den sendes ut. Ingunn lager forslag.
Resultatene fra undersøkelsen drøftes videre med foreldrerepresentanten for SFO og på personalmøte
for SFO ansatte for å se på innspill til eventuelle endringer i organisering.

Med hilsen
Ingunn Lund
Enhetsleder og rektor
Brevet er ekspedert elektronisk, og har derfor ingen signatur.
Mottakere: Lisbeth Songe Åsnes
Heidi Elise Strand
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