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Bestyrelsens beretning for bestyrelsesåret 2016 

Vi er nået langt, men vi vil gerne endnu længere i 2017. Derfor lægger vi op til at gå i gang med et 

udviklingsarbejde i ÅFO. Vi vil formulere en strategi for de kommende 5 år. Verden har ændret sig 

en del, og vi skal, som det hedder på århusiansk, gentænke vores organisation. Den øgede 

digitalisering, fokus på forældreansvar og ’samskabelse’, de travle forældre, politikere der er svære 

at nå, og som igen og igen finder på synlige tiltag, de kan bryste sig af, men som reelt er 

lappeløsninger på en udhulet grundnormering, kræver, at vi skal gentænke vores arbejdsformer, 

vores kommunikation og vores styring af organisationen. 

Der lægges op til at involvere forældrene på nye måder i vores arbejde, et intensiveret arbejde for 

at det øgede fokus på samarbejde med forældrene også betyder, at forældrene reelt får mere at 

skulle have sagt. 

I 1976 forhandlede forældreorganisationen i Århus om normeringer med forvaltningen og fik landet 

et ret flot resultat. Hvorfor har forældre i 2017 ikke forhandlingsret? 

Bestyrelsen har afsat 10.000 kr. på budgettet til efteruddannelse af vores ansatte leder, så hun på 

bedst mulig vis kan understøtte bestyrelsens ønsker for fremtiden, så de bliver til mærkbare 

forandringer til gavn for organisationens arbejde for byens børn og forældre.   

 

Arbejdet i bestyrelsen 

I år tog vi hul på en ny måde at være bestyrelse på. På Generalforsamlingen sidste år vedtog vi at 

tilbyde pladser i bestyrelsen til vores nærmeste samarbejdspartnere. Børne- og Ungerådet, 

Foreningen af Skolebestyrelser og Netværket for de selvejende dagtilbud har derfor været en del 

af bestyrelsen og har deltaget på møderne i organisationen. Kvaliteten, intensiteten og det 

samlede vidensniveau er løftet betydeligt, og vores samarbejde er blevet stabilt og kontinuerligt. 

Den afgående bestyrelse anbefaler, at succesen gentages i 2017.  

I 2016 blev over halvdelen af den gamle bestyrelse skiftet ud på generalforsamlingen, så vi gik i 

gang med mange nye, men stærke og dygtige folk. løbet af 2016 har to bestyrelsesmedlemmer 

også valgt at fratræde bestyrelsen, heraf kassereren. Næstformanden tiltrådte efterfølgende 

posten. Alle nuværende 8 bestyrelsesmedlemmer ønsker at fortsætte arbejdet i bestyrelsen i ÅFO.  

 

 
 

Ny medlemsgruppe  

I 2016 var det første år siden 2007, hvor klubområdet var med i ÅFO. Det tager tid at få løbet et 

tæt samarbejde i gang, men vi er på vej. Vi har deltaget på personaledag med oplæg om 

forældresamarbejde, kommunikation og forældretilfredshedsundersøgelsen. Vi har inviteret os selv 

på besøg i FU-bestyrelserne og afventer svar. 

Vi er lige nu ved at undersøge, hvordan den økonomiske situation for klubberne ser ud i forhold til 

opgaven med de kommende 4 klasser, der efter sommerferien skal gå i klub i stedet for SFO.  
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Vi er bekymrede for, om der er voksne nok til at løfte opgaven. Selv om politikerne accepterede 

rammen, da forslaget blev vedtaget i byrådet ved budgetforhandlingerne, så kan et virkelighedstjek 

måske få politikerne på andre tanker? 

 

Vi vil have fritidsområdet på dagsordenen i forbindelse med kommunalvalget. Den opgave skal 

løftes sammen med ”fritidsgruppen”, som ÅFO har opstartet sammen med BUPL for et par år 

siden. Med i gruppen er lederforeningerne for SFO og FU og skolelederne, fagforeningerne FOA, 

BUPL og ÅLF. 

 

RULL med mening: Vi har indsendt høringssvar vedrørende prioritering af RULL-midlerne. Vi har 

forholdt os til lokalefællesskaber mellem skole og FU, og her er vores budskab er enkelt: ”ÅFO 

opfordre til lydhørhed overfor pædagogiske argumenter og hensyntagen til de lokale kontekster.” 

Læs vores høringssvar 

 

 

 
 

Godt nyt for SFO-forældreråd   

I flere år har SFO-forældrerådenes fremtid været usikker – men ikke mere. På baggrund af en 

analyse af SFOerne er der lavet en indstilling til byrådet, som lige nu er i høring, hvor man entydigt 

anbefaler, at det fortsat skal være obligatorisk at have SFO-forældreråd på alle skoler. Det har vi 

kæmpet for længe, og det er skønt, at det kan aflæses, at vi er nået 100 % igennem med 

budskabet.  

Rapporten anbefaler også, at rådene skal have mere indblik i SFOens økonomi. Det er 

anbefalinger, der styrker forældresamarbejdet i byens SFOer. Anbefalingerne er fint i tråd med den 

nye Børn og Ungepolitiks skærpede opmærksomhed overfor forældresamarbejdet.  

Vi glæder os til byrådsbehandlingen, hvor vi forventer, at politikerne nikker klart ja til analysens 

anbefalinger. 

Vi har igennem mange år stået vagt om, at SFOens ressourcer ikke blev brugt til at finansiere 

undervisning, men kun skal bruges til at sikre høj kvalitet i SFOerne. Nu har forvaltningen udsendt 

en skærpelse overfor skolerne om brug af SFOernes ressourcer. Her skæres det ud i pap, at der 

ikke må overføres budget til undervisning, og at skolen jo er gratis, endelig!1. 

Læs vores høringssvar her 

 

 

 

                                                             
1
 Vedr. anvendelse af SFOens ressourcer 

http://www.aafo.dk/nyhederdb_view.php?ID=136
http://www.aafo.dk/Filer/H_ringssvar__rhus_For_ldreorganisation_SFOfor_ldrer_d_og_aften_bent-1.pdf
http://www.aafo.dk/Filer/Skriv_til_SFO-for_ldrer_d_og_skolebestyrelser_om_ressourceanvendelse__7_.pdf
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Budgetforlig uden børn og unge 

I 2015 blev der vedtaget store besparelser på vores børn og unge. I 2016 besluttede man, hvordan 

pengene skulle spares. Først var der forslaget om tidlig børnehavestart og tidlig SFOstart. De blev 

aflyst efter store protester, med desværre blot for at blive erstattet af tidlig klubstart.  

Tidlig indsats blev til et spørgsmål om at presse børn til at starte tidligere; en sørgelig udvikling.  

 

Vi havde håbet på, at politikerne ville besinde sig i 2016, nu når omprioriteringsbidraget blev 

omgjort og sparekravet blev mindsket, og at de ville slække på de besparelser på børne- og 

ungeområdet, de vedtog i 2015. Især gjorde vi opmærksom på, at der er brug for en 

geninvestering i 4. klassernes fritidstilbud, da det var her, man hentede den størstedelen af 

besparelserne. 

Desværre landede politikerne i 2016 et budget for 2017 uden investering i børne- og ungeområdet. 

Men pudsigt nok var forligskredsen tilfreds, og flere medlemmer var endda stolte. Det virker 

besynderligt, når de samme politikere begræd de besparelser, de tvunget nikkede ja til ved sidste 

års budgetforlig. Besparelserne er stadig del af budgettet - omprioriteringsbidrag eller ej.  

Vi har skrevet debatindlæg, udtalt os til dagspresse og indgivet høringssvar2. 

 

 

 

Århus Forældreorganisation og Velfærdsalliancen.dk! 

Som konsekvens af omprioriteringsbidraget betydning for børneområdet gik vi ind i 

velfærdsalliancen, og vi var derfor også med til en markering på rådhuspladsen. Vores formand var 

på talerstolen3. Vi udsendte pressemeddelelse og debatindlæg om vores bevæggrunde for 

deltagelse4. Bestyrelsen skal i 2017 beslutte, om den fortsat skal være i alliancen. 

 

Samarbejde med forvaltningen 

2017 har også været et år, hvor vi har deltaget i rigtig mange møder, arbejdsgrupper mv. på 

forvaltningen. Det er spændende og givtigt, og skønt at vores meninger, forslag og gode ideer til 

forbedringer bliver imødekommet. Men vi ville ønske, at de også var lydhøre, når vi ønsker mere 

fokus på, at der skal være nok voksne til at udmønte alle de flotte visioner.  

 

                                                             
2 Fritidstilbuddene er afgørende for udsatte børn 

   ÅFO udtalelser i pressen 

   Besparelser på 4. klassernes fritidstilbud 

   Pressemeddelese: en discount løsning 

   Om Tidlig klubstart: ÅFOs høringssvar 
3
 Formandens tale 

4
 Pressemeddelse ÅFO med i Velfærdsalliancen, Debatindlæg: omprioriteringsbidraget kan skade vores børn 

http://jyllands-posten.dk/aarhus/meninger/breve/ECE8571043/fritidstilbuddene-er-afgoerende-for-udsatte-boern/
http://stiften.dk/aarhus/boern-skal-i-fritidsklub-i-4.-klasse
http://www.aafo.dk/Filer/_FO_H_ringssvar_vedr_rende_nye_spareforslag_2016.pdf
http://www.aafo.dk/nyhederdb_view.php?ID=133
http://www.aafo.dk/Filer/_FO_H_ringssvar_vedr_rende_nye_spareforslag_2016.pdf
http://www.aafo.dk/Filer/velf_rdsallince_tale_til_d._12_maj.pdf
http://www.aafo.dk/nyhederdb_view.php?ID=132
http://jyllands-posten.dk/aarhus/meninger/breve/ECE8642004/omprioriteringsbidrag-kan-skade-boerns-udvikling/
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ÅFO har deltaget i følgende gruppe i forvaltningsregi i 2016  

 SFO-baggrundsgruppen (har eksisteret siden 2007), som arbejder med ’Nye mål og 

indhold for SFO’ og som har været involveret i tilrettelæggelse af SFOanalysen5. 

 Analyse af pædagogisk afdeling 

 Forsøg med Udvidet åbningstid i dagtilbud 

 Inspirationsgruppe for Generationernes hus 

 Nye retningslinjer for mad og måltider 

 Forældretilfredshedsundersøgelse  

 Temadrøftelser - udmøntning af Børn og Ungepolitik 

 Baggrundsgruppe for normeringsundersøgelse, budgetforslag fra Venstre6  

 Baggrundsgruppe evaluering af arbejdet i dagtilbudsbestyrelser 

 ÅFO havde en stand på rådmandens bydækkende dialogmøde og var repræsenteret på de 

fleste af dialogmøderne i områderne 

 

 

 
 

Normeringsundersøgelse 

I det seneste år har der været fornyet fokus på normeringer i daginstitutioner. BUPL undersøgte 

f.eks. ’alenetid’7. Men den slags undersøgelser bliver altid skudt ned. Det fik ÅFO til at opfordre 

rådmanden til at lave en lokal valid undersøgelse af voksen- og børnefremmøde, så man reelt 

kunne se, hvor mange børn, der skal deles om de voksne8. Den bold blev grebet af Venstre og de 

fik etableret en baggrundsgruppe for en undersøgelse, hvor ÅFO var med sammen med 

lederorganisationer og de FOA og BUPL. 30 vuggestuer blev undersøgt9. 

 

Men desværre blev det en undersøgelse uden konsekvenser for budgetforliget for 2017, også selv 

om undersøgelsen med al tydelighed viser, at der er brug for en indsats.  

Normeringen er ikke god nok, og de store forskelle fra område til område er helt uacceptable.  

Vores børn skal bydes samme gode vilkår alle steder i byen.  

Rådmanden vil vende tilbage til problemet i budgetforhandlingerne i 2018. Vi holder fokus på 

sagen, og vi er netop blevet indbudt til et nyt møde med rådmanden, hvor vi igen vil insistere på at 

der tages ansvar nu og her – vores børn kan ikke vente til 2018!  

                                                             
5
 SFOanalyse 2016 

6
 Syn for sagen – normeringer i vuggestuer 

7
 BUPLS undersøgelsen specifikt for Aarhus, Den landsdækkende undersøgelse, Udtalelser fra ÅFOs formand i Stiften 

8
 ÅFOs debatindlæg: Valid undersøgelse ja tak!,  Rådmandens svar  

9
 Læs venstres indstillingen her 

http://www.aafo.dk/Filer/SFO_analyse__2_.pdf
http://www.aafo.dk/Filer/Belysning_af_budgetforslag_fra_V_om_normeringsunders_gelse_i_vuggestuer_DOCX__9___1_.PDF
http://www.aafo.dk/Filer/2016_Aarhus_alenetid.pdf
http://www.bupl.dk/iwfile/BALG-AA5HK2/$file/Notat%20om%20alenetid%20(eksternt).pdf
http://stiften.dk/aarhus/krav-om-nye-tal-for-paedagogers-tid-med-boern
http://stiften.dk/laeserbrev/Valid-undersoegelse-af-normeringen-ja-tak/artikel/348068
http://stiften.dk/laeserbrev/gode-beslutninger-kraever-valide-fakta
https://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byraadsmoeder/Dagsorden%20til%20byraadsmoede/c6ec0897-12b2-41f9-826d-ca96bbbe4711.aspx
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I 2017 vil vi fortsætte arbejdet med at få politikerne 

til at tage ansvar for at sikre en ensartet og høj 

kvalitet i vores børns dagtilbud, SFOer og klubber.  

 
 

 

 

 

Bestyrelsen takker af og siger mange tak for 2016  

– vi er klar til 2017 

 

 

Med venlig hilsen bestyrelsesmedlemmerne i ÅFO  

 

Morten Bowman 

Kasper Tangsig 

Anna Ernst Grøndal 

Lars Majdal  

Anne Mai 

Stine Skogsberg 

Jack Hougaard 

Thomas Stubbe 


