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Bestyrelsens Årsberetning for 2017  

 
 

2017 har været et år, hvor ÅFO har fået sat vigtige aftryk på børne- og ungeområdet i Århus. Det 

blev endelig vedtaget i byrådet, at SFOforældreråd fortsat er obligatoriske. Der blev indført mulighed 

for morgenpasning for børn i 4. klasse, og senest vedtog byrådet at gennemføre en omfattende 

undersøgelse af normeringsforhold i byens dagtilbud.  

 

 

ÅFO har intensiveret samarbejdet med fritids- og ungdomsklubberne, og vistillede derfor op til 

Fritids- og Ungdomsskolebestyrelserne. Vi blev udpeget af rådmanden til at sidde med i 

områdebestyrelserne i område Nord og i Toveshøj/Gellerup.  

 

 

2017 har været præget af kommunalvalg. Der er blevet valgt et nyt byråd og en ny rådmand.  

Vi har haft et godt samarbejde med Bünyamin Simsek, og vi er sikre på at den gode stil fortsætter 

med Thomas Medom (SF). Det politiske udvalg for børn og unge har fået flere nye medlemmer og 

en ny udvalgsformand, Eva Borchorst Mejnertz (R). Vi ser frem til samarbejdet!  

 

 

2017 er også året hvor, ÅFO har været med til at starte en ny tradition i Århus – nemlig en årlig 

fejring af ’Børn og unges Grundlovsdag’.  
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Kommunalvalg  
Valget har fyldt meget i 2017 både i vores organisation  

og i vores by. Børn og unge var et af de emner, som kom  

højest på dagsordenen og blev debatteret mest.  

Der blev lovet og ønsket meget. Vi vil arbejde for at løfter  

og ønsker ikke bliver glemt.  

ÅFO lancerede sammen med FOLA en valgtest som er  

blevet besvaret af over 80 opstillede politikere i Århus. 

Du kan se her, hvad de hver især svarede: Valgtesten  

Vi har også kørt Facebook-kampagnen ”Aarhus bedste investering”, 

og udgivet et særnummer af vores nyhedsbrev Valgnyt i november . 

 

Vi afholdt valgmøde om ungemiljøerne i 

byens fritids- og ungdomsmiljøer. Et møde 

med gode samtaler og super seje unge fra 

byens Ungebyråd og fra de lokale ungeråd. 

Omdrejningspunktet var i høj grad klubbernes 

indflytning på skolerne. Ingen af tilhørerne 

synes, det var en god ide. Vi håber, et nyt 

byråd vil gentænke den beslutning.  

I forbindelse med valgarrangementet bad vi 

politikerne om at formulere deres visioner for 

fritids- og ungdomsklubberne i Århus.  

Læs politikernes statements her 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se de unges film om klubbernes fremtid 
(Advarsel den er cool, men lidt sørgelig). 

Kort interview med 3 af de unge deltagere  

 

Klubber på skoler 
Valgmødet om ungemiljøer blev afholdt efter en beslutning taget sammen med FU-bestyrelserne på 

et fælles møde, som ÅFO havde indkaldt til. Det var en klar oplevelse blandt deltagerne på mødet, 

at fritidsområdet ikke får nok opmærksomhed i århusiansk politik. Flere steder havde der været en 

mangelfuld inddragelse af bestyrelser og ungeråd i forbindelse med RULL-processerne. I flere 

klubber er man dybt bekymrede over udsigten til at flytte ind på skolerne, og man vil lokalt forsøge 

at få politikerne til at tænke sig om en ekstra gang. I ÅFO er vi generelt meget skuffede over at 

RULLmidlerne, som skulle understøtte rum til leg og læring, er blevet til skolerenoveringsmidler og 

at midlerne hertil kommer fra nedlægning af klubbernes selvstændige matrikler.  

Klubber skal kun ligge på skoler, når det giver pædagogisk mening, og kun når den fælles matrikel 

med skolen betyder, at børnene og de unge vil opleve det som et løft af klubmiljøet.  

ÅFO har været med til foretræde i sagen om Midtbyklubben  

 

Folkemøde 
ÅFO var med til ’folkemøde’ om dagtilbud  

arrangeret af ”Århus for velfærd”. Vores budskab var, 

at man skal se på børnenes behov frem for  

de voksnes behov for styring, når man udvikler dagtilbud.  

Se film fra aftenen her 

http://www.valget.nu/Aarhus_index_test.php?kommune=Aarhus+Kommune
http://www.aafo.dk/Nyhedsbrevfiler/kommunalvalg_2017_nyhedsbrev_november.pdf
http://www.aafo.dk/Filer/Statement_fra_politikere.pdf
https://vimeo.com/224164818
https://www.facebook.com/aarhusforaeldre/
https://www.facebook.com/aarhusforvelfaerd
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Forældretilfredshedsundersøgelsen 
I ÅFO har vi drøftet forældretilfredshedsundersøgelsernes indhold, form og fokus. Drøftelserne blev 

til et debatindlæg bragt i JP: ”De ansatte ser det som deres job at skabe tryghed overfor forældrene. 

Det harmonerer dårligt med at orientere om potentielt farlige 'alene-situationer', manglende nærvær, 

aflyste aktiviteter og højt sygefravær uden vikardækning. Når vi har krydset af, så er det ofte også 

med følelsen af, at der er noget, undersøgelsen ikke får med - ja, faktisk meget. Hvor gør vi af den 

utilfredshed, der ikke handler om de ansattes indsats, men om rammevilkår og kvalitet?” Anne 

Ernst, næstformand er afsender på indlægget. Læs debatindlægget: Hvem måler utilfredsheden?  

I debatindlægget om forældretilfredsheds-undersøgelsen henvises der til Rasmus Willigs artikel  

Forældrene hører ingenting samt til BUPLs undersøgelse omtalt i JP Århus: Alenetid.  

 

Børnenes grundlovsdag 
ÅFO har sammen med Børne og Ungerådet, 

Børn og Unge-byrådet og Århus 

Ungdommens Fællesråd skudt en ny tradition 

i gang i Århus, da vi d.1. juni afholdt Børn og 

unges Grundlovsdag på Godsbanen. 

Sammen med børn og unge fra hele byen 

fejrede vi, at børn og unge har rettigheder, og 

at de har noget at skulle have sagt. Vi havde 

sammensat et fedt program, som på forskellig 

vis relaterede sig til børn og unges 

rettigheder. Anders Morgenthaler tegnede og 

fortalte om FNs børnekonvention.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den seje kunster med det hyggelige navn ’mormor’ afholdt workshop om ’børns venner og fjender’. 

Lege-kunstnergruppen ’En hemmelig klub’ afholdt workshop om ’det vigtigste i verden’. Red Barnet 

Ungdom Århus spillede rettighedsspil. Udenfor kunne man riste skumfiduser med spejderne. Vi 

sluttede af med drengeduoen Le Homes.  

Programmet for Børnenes grundlovsdag, Artikel i stiften 

 

Ny forening ”Børn og unges grundlovsdag i Aarhus” 

Alle kræfter og flere til arbejder på at gøre grundlovsdagen til en fast tradition i Århus. Derfor blev 

der allerede i august nedsat en styregruppe, som er i gang med forberedelserne til dette års fest. 

Styregruppen har stiftet en lokal forening ”Børn og Unges grundlovsdag i Aarhus”. Formålet med 

foreningen er årligt at afholde ”Børn og unges grundlovsdag”, for at fejre at børn har rettigheder og 

for at øge børn og unges kendskab til egne rettigheder og Børnekonventionen. Lokale foreninger og 

organisationer, som har børn og unge som interesse, kan melde sig ind i foreningen og bidrage på 

den ene eller anden måde til at afholde ’Børn og unges Grundlovsdag’. Læs mere her  

’Børn og unges Grundlovsdag’ afholdes 31. maj 2018. Temaet bliver ”Børn og unges ret til leg og 

fællesskab”. Dagtilbud, SFO, Skoler og klubber kan deltage. Program og tilmelding i foråret. 

 

Farvel til Børn- og ungerådet i Århus  
Børne- og Ungerådet i Århus blev lukket ned af det siddende byråd. ÅFO har derfor mistet en vigtig 

samarbejdspartner og politikerne har mistet et råd med forstand på børn. Trist beslutning. 

Lederen i Stiften har skrevet en skarp leder om sagen Så meget for frivilligheden 

 

http://stiften.dk/laeserbrev/Foraeldre-undersoegelse-Hvem-maaler-utilfredsheden/artikel/449371
http://www.bupl.dk/fagbladet_boern_og_unge/nyheder/tavshedskulturen_haerger_foraeldrene_hoerer_ingenting?opendocument
http://www.bupl.dk/fagbladet_boern_og_unge/nyheder/tavshedskulturen_haerger_foraeldrene_hoerer_ingenting?opendocument
http://jyllands-posten.dk/aarhus/politik/ECE9464165/undersoegelse-aarhusianske-paedagoger-er-alene-med-18-boern/
https://www.aarhus.dk/da/politik/Raad-og-naevn/Boerne-og-Ungeraadet/Om-Boerne-og-Ungeraadet.aspx
https://www.aarhus.dk/da/politik/Raad-og-naevn/Boern-og-Unge-byraadet.aspx
http://aauf.dk/
http://aauf.dk/
http://www.aafo.dk/nyhederdb_view.php?ID=143
https://stiften.dk/aarhus/Grundlovsmoede-i-boernehoejde-Retten-til-det-gode-boerneliv/artikel/452109
http://www.aafo.dk/Filer/Vedt_gter_Foreningen_B_rn_og_Unges_Grundlovsdag_stiftet_d.pdf
file:///C:/Users/AAFO/Dropbox/NYHEDSBREVE/2017%20nyheder/%22http:/stiften.dk/…/Saa-meget-for-frivilligh…/artikel/447601
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Budgetforlig 
ÅFO udsendte i forbindelse med budgetforhandlinger følgende ønskeliste til politikerne: 

 Flere voksne i dagtilbud, SFOer og klubber 

 Ensartet, høj kvalitet og undersøgelse af normeringsforhold i dagtilbud, SFO og klub 

 Morgenpasningstilbud for børn i 4. klasse  

 Genovervejelse af indflytning af klubber på skoler, hvor man ikke ønsker det. 

LÆS MERE HER budgetanbefalinger fra ÅFO 

 

Morgenpasningstilbud for 4 klasse.  
Da SFO for 4. klasse blev sparet væk og erstattet med et billigere klubtilbud forsvandt muligheden 

for morgenpasning for børnene. Vi fik flere henvendelser fra bekymrede forældre, og gik til politikere 

og rådmand for at få en løsning. Efter flere henvendelser og en tur i pressen tog rådmanden initiativ 

til at undersøge, hvad en ordning ville koste. Under budgetforhandlingerne kom der endelig skred i 

tingene. Flere partier kontaktede os for at tilkendegive, at de gik efter en morgenpasningsordning i 

forbindelse med budgettet. Der blev samlet et flertal for en morgenpasningsløsning, og den er nu en 

realitet for børn i 4 klasse igen. Det er vi meget tilfredse med og stolte af. 

Artikel i stiften, Østjydske kommuner laver morgenpasning  

 

Normeringsundersøgelse 
På sidste års generalforsamling præsenterede vi en undersøgelse af ’tilstedeværs-normering’ i 

udvalgte vuggestuer. Undersøgelsen var blevet til efter opfordring fra Århus Forældreorganisation 

og sat i værk af rådmand Bünyamin Simsek og Venstre som en undersøgelse af 30 vuggestuer. 

Undersøgelsen viste, at der generelt er for få voksne sammen med vores børn. Men det mest 

bemærkelsesværdige var, at der viste sig kæmpe store forskelle på antallet af tilstedeværende 

voksne. I nogle vuggestuer var der 3 børn pr voksen og andre steder helt op til 7 børn pr voksen. 

Det mener vi, som forældreorganisation, er bekymrende. Vi må stille spørgsmål ved, om det er 

muligt at levere pædagogisk kvalitet, når en medarbejder står med ansvaret for 7 børn i alderen 0-

2,11 år. Forældre betaler samme pris for pasning, og de må kunne regne med samme kvalitet.  

Vi har siden undersøgelsen gentagne gang opfordret til, at der blev lavet en opfølgning på 

undersøgelsen for at få kortlagt årsagerne til de store forskelle. Men desværre har der indtil nu ikke 

været vilje til en seriøs og ordentlig opfølgning. Men nu lysner det endelig. SF stillede i november 

forslag om indførelse af minimumsnormeringer i Århus og i forbindelse hermed blev der lagt op til en 

undersøgelse af normeringsforhold i institutionerne.  

ÅFO bakker op om minimumsnormeringer, ligesom 90 % af befolkningen på tværs af partiskel i 

øvrigt gør. Der blev desværre ikke vedtaget indførelse af minimumsnormeringer, men forslaget om 

en undersøgelse blev vedtaget. Det er vigtigt, at det nu er et enigt byråd, der står bag 

undersøgelsen og ikke kun et enkelt parti. Vi tror på, at det vil give undersøgelsen en anden 

slagkraft og en fælles vilje, må man gå ud fra, til at følge undersøgelsen til dørs med handling.  

I forslaget fra SF peger man på, at Århus Forældreorganisation bør indgå som sparringspart i 

tilrettelæggelse af undersøgelsen.  

 

Link til SFs forslag, Link til lydfil fra byrådsdebatten  

Link til artikler i dagspressen 

Link til PM fra ÅFO 

Link til åbent brev fra ÅFO til byråd 

 

http://www.aafo.dk/Filer/Budgetanbefalinger_fra__rhus_For_ldreorganisation_2017_budget_2018.pdf
https://stiften.dk/aarhus/Foraeldre-Lad-os-betale-for-morgenpasning/artikel/462083
https://stiften.dk/oestjylland/Oestjyske-kommuner-laver-morgentilbud/artikel/462084
http://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byraadsmoeder/Tidligere-moeder/2017/2017-11-29/Referat-a6da/Forslag-fra-SF-om-minimumsnormeringer-i.aspx
http://filer.aarhuskommune.dk/filer/Byr%C3%A5dsm%C3%B8der%202017/20171129/08_2017.11.29.mp3
https://jyllands-posten.dk/aarhus/politik/ECE10069854/borgmesteren-advarede-i-normeringsdebat-mod-at-referere-fra-forhandlinger/
http://www.aafo.dk/Filer/Pressemeddelse_fra__rhus_For_ldreorganisation_om_SFs_forslag_om_minimumsnormeinger.pdf
http://www.aafo.dk/Filer/2017_Vedr._beslutning_om_unders_gelse_af_normeingsforhold.docx


5 
 

SFOforældreråd fortsat obligatoriske.  

Folkeskolereformen blev vedtaget af Folketinget den 20. december 2013, og samme dag fremlagde 

Børn & Unge et forslag til ny styrelsesvedtægt, hvor ændringerne var betydelige, men høringsfristen 

kort og kontant. For at imødekomme reformens krav om øget råderum for den enkelte skole fik 

skolebestyrelser og ledere forstærket deres beslutningskraft. Det blev drøftet om bestyrelserne 

fremover skulle have retten til at beslutte om der skulle oprettes SFO Forældreråd. På enkelte 

skoler var de så ivrige, at de nedlagde deres SFO Forældreråd på forventet efterbevilling, men i 

forslaget blev aldrig en del af høringen. I stedet skulel man vende tilbage til problemstillingen i 

slutningen af byrådsperioden. Her blev der sat en høring i gang og der blev lyttet til høringssvarene. 

Sagen endte med at Byrådet i foråret 2017 stadfæstede kravet om oprettelse af SFO Forældreråd 

og dermed sikrede den demokratiske styrke, der ligger i en officiel anerkendelse af 

forældrerådsarbejdet. Det er sådan, vi sikrer, at demokrati ikke bare er noget vi siger, men også 

noget vi gør! ÅFOs Høringssvar: SFOforældreråd og aftenåbent 

ÅFO holdt efterfølgende et inspirationsmøde for SFOforældreråd sammen med Foreningen af 

Skolebestyrelser om det gode SFOforældrerådsarbejde. Det var et rigtig godt og inspirerende møde 

med repræsentanter fra 14 skoler. Der var mange gode indlæg og gode drøftelser. Vi sendte en 

opsamling af oplæg og de gode råd ud til alle SFOerne: Opsamling inspirationsmøde om 

SFOforældreråd 

 

 
 

 

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO 
I forlængelse af beslutningen om SFOforældrerådene kom også en indstilling om mål og 

indholdsbeskrivelse for SFO, som også blev vedtaget. Her kan man også direkte aflæse at 

SFOforældrerådene er blevet givet mere betydning, da det nu nævnes eksplicit, at rådene skal 

følge op på om budgettet anvendes korrekt indenfor de rammer, byrådet har opstillet.  

 

ÅFO er med i SFOarbejdsgruppen på forvaltningen og har derfor været medskrivere på 

indstillingen, og vi er tilfredse med resultatet. Vi håber at det lokale arbejde med mål og 

indholdsbeskrivelse giver anledning til spændende lokale drøftelser og en god udvikling, og ikke 

mindst så ser vi det som en rigtig god anledning til at få sat gang i samarbejdet mellem 

skolebestyrelse og SFOforældreråd. Høringssvar: Mål og indholdsbeskrivelse 

ÅFO var i denne forbindelse inviteret til foretræde for Børn og ungeudvalget.  

http://www.aafo.dk/Filer/H_ringssvar__rhus_For_ldreorganisation_SFOfor_ldrer_d_og_aften_bent.pdf
http://www.aafo.dk/Filer/Noter_fra_inspirationsm_de_SFO_2017.pdf
http://www.aafo.dk/Filer/Noter_fra_inspirationsm_de_SFO_2017.pdf
http://www.aafo.dk/nyhederdb_view.php?ID=142
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Robusthedsdebat i bestyrelsen 
Robusthed er et af tidens buzz-word som eksperterne og kommunerne snakker rigtig meget om. 

’Børn skal lære være robuste, hedder det, ’for at kunne klare sig i en verden med stigende 

kompleksitet og uforudsigelighed’. Børn og Ungeforvaltningen i Århus tilbyder foredrag, 

undervisning og kurser om 'Robuste børn' til pædagogisk personale. Århus kommune forklarer 

begrebet sådan her: ”Robusthed handler om at være god til - at klare livets udfordringer i stort og 

småt.” I bestyrelsen har vi diskuteret begrebet og brugen heraf. Begrebet bliver anvendt meget 

forskelligt, og der kan synes langt fra teori til praksis. Indsatser drukner ofte i en travl hverdag med 

for få voksne. Vi tænker, at begrebet dukker op nu, fordi børn og unge i dag har det historisk svært.  

Men måske skal vi kigge lidt nærmere på om de krav, vi stiller, også passer børnenes 

udviklingsniveau. Har vi gjort verden for kompleks, presset og hektisk? Har vi sikret den nødvendige 

omsorg og tilstrækkelig voksenkontakt i vores dagtilbud, Skoler, SFOer og klubber? Når vi vil have 

børnene tidligere i børnehave, tidligere i klub, tidligere i skole, tidligere uddannelsesparate, tidligere 

i gang med en uddannelse, ja, så presser vi måske for hårdt på? Børn skal være robuste ja, men 

der må også grænser for, hvad de skal kunne klare. Vi fortsætter debatten og diskussionen af 

begrebet på vores generalforsamling hvor Nanna Kruse, som er børnepsykolog sætter fokus på 

børns udvikling – trivsel og robusthed. Læs mere her  

 

 
 

Invitation til fyraftensmøde  
I maj måned inviterede BUPL Århus og Århus Forældreorganisation forældre og pædagoger til 

debat. Lene S.K. Schmidt, lektor, ph.d., cand.mag. tog udgangspunkt i følgende spørgsmål:  
”Hvilken betydning har øget internationale og nationale krav om tidlig læring for samarbejdet mellem pædagog og 

forældre, og hvad forventes daginstitutionen og hjemmet at samarbejde om i børns første år?”  

Super spændende aften! Se invitationen her  

 

 

ÅFO har deltaget i følgende gruppe i forvaltningsregi i 2017  
 SFO-baggrundsgruppen (har eksisteret siden 2007), som arbejder med ’Nye mål og indhold 

for SFO’ og som har været involveret ii diverse problemstillinger vedrørende SFO. 

 Baggrundsgruppe evaluering af arbejdet i dagtilbudsbestyrelser 

 Baggrundsgruppe for RULL  

 Baggrundsgruppe normeringsundersøgelse  

 Følgegruppemøde Århus som Frivillighovedstad 

 Møder om dialogmøder med rådmanden.  

http://www.aafo.dk/Filer/Inviatation_til_for_ldrem_de_og_generalforsamling_2018-1.pdf
http://www.aafo.dk/nyhederdb_view.php?ID=144
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Fremtidigt arbejde 

 
Bestyrelsen for 2017 anbefaler at den nye bestyrelse arbejder videre med flere af de temaer, som 

har fyldt meget i 2017 – ting tager tid: 

 

 Børn og Ungesgrundlovsdag etableres som fast tradition 

 

 Fortsat fokus på bedre normeringer – og undersøgelse af normeringsforhold også i 

SFO og klub 

 

 

 Fokus på forældresamarbejde på bestyrelses- og rådsniveau.  

- mere medbestemmelse og bedre understøttelse af arbejdet.  

 

 

 Indsats for genovervej RULL på klubområdet  

 

 
 

 

 

Med venlig hilsen bestyrelsesmedlemmerne i ÅFO  

 

Morten Bowman, Anne Ernst Grøndal,  

Kasper Tangsig, Lars Majdal,  

Thomas Stubbe, Nanna Kruuse,  

Jack Hougaard og Stine Skogberg 


