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Forældremøde i din forældreorganisation 

Nu er der kun et par måneder til Århus Forældreorganisation afholder forældremøde og 

generalforsamling. Vi begynder aftenen med et inspirerende foredrag om børns udvikling - 

trivsel og robusthed. Derefter er der generalforsamling med alt, hvad der hører til.  

 

Alle forældre med børn i dagtilbud, SFO eller klub kan opstille til bestyrelsen. Arbejdet er 

fedt og inspirerende, og det er en unik chance for at få direkte indflydelse på børne- og 

ungeområdet i Århus. Vi afholder ca. 6 årlige møder, mellem møderne kan man være så 

aktiv som kræfterne rækker og livet byder.  

Læs mere om bestyrelsesarbejdet i ÅFO her 

 
 
Tid, Sted og parkeringsforhold 
Den 31. Januar kl. 19.00-21.00  

Folkestedet , Carl Blochs Gade 28, Aarhus C, Lokale 3 

Der er fri parkering på p.pladsen ved det grønne område i krydset mellem Carl Blochs Gade og Thorvaldsensgade. 

Der er 2 timers parkering i sidegaderne og betalingsparkeringspladser ved Godsbanen skråt overfor huset. 

 

Skriv til os, hvis du vil ha et punkt på dagordenen senest 8 dage før generalforsamlingen.  

Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes til ÅFO 14 dage før generalforsamlingen.  

 

Venlig hilsen ÅFO’s bestyrelse 

Morten (formand), Anne (næstformand), Kasper (kasserer), Thomas, Lars, Nanna, Anne, 

Stine og Jack. 

 

 

 

  

Kontakt ÅFO 

Du kan kontakte vores sekretariatsleder, Mette, hvis du vil vide mere 

om ÅFO, har spørgsmål eller problemstillinger, som du vil drøfte med din 

forældreorganisation. Telefon 25481731 eller mail post@aafo.dk. 

  

Ris, ros og gode ideer er altid velkomne. 

ÅFO er forældrenes interesseorganisation – 

vi vil gerne bruges! 

http://www.aafo.dk/Filer/_FO_Om_bestyrelsesarbejdet_i__FO.pdf
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Den 31. januar kl. 19.00-21.00, Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, Aarhus C, Lokale 3 

 
Oplæg om børns udvikling - robusthed og trivsel 
ved Nanna Kruse 

Nanna Kruuse er uddannet Cand.Psych.Aut. og specialist i 

børneneuropsykologi  og har mange års  erfaring med 

arbejdet med børns trivsel og udvikling.  

www.boerneneuropsykologen.dk 

 

Mange dagtilbud satser stort på ”robusthed”. Der bliver investeret mange timer i at sende  

personalet på ’robusthedskurser’ og indsatserne diskuteres i forældrebestyrelserne. Men 

der kan være langt fra teori til virkelighed og praksis. 

Nanna vil komme med konkrete og praksisnære eksempler på, hvordan teorien om 

”robusthed” kan omsættes i praksis. Hvordan kan denne tænkning indlejres i 

institutionernes og familiernes hverdag, så vi kan samarbejde om vores børns trivsel og 

understøtte deres naturlige udvikling. 

Oplægget henvender sig til alle som interesserer sig for børns udvikling – og der vil være 

plads til spørgsmål og eksempler fra hverdagen. 

Nanna er optaget af, hvordan vi bedst understøtter vores børns trivsel og udvikling, så de 

kan trives i et samfund, hvor der er stort fokus på læring og resultater. Aldrig har vi haft så 

mange børn og unge i mistrivsel. Det er derfor nødvendigt, at forældre og fagpersoner 

sammen retter fokus mod de værdier, der ikke kan måles og vejes, men som giver 

livsduelige individer med evnen til at være lykkelig - også selvom man ikke er den bedste 

eller hurtigste. 

 

Generalforsamling fra 20.15-21.00 

Forslag til dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Bestyrelsens beretning v. Morten Bowman, formand 

3. Godkendelse af årsregnskab 2016 og budget for 2017 

4. Fastsættelse af kontingent for medlemskab 

5. Indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelsen 

7. Evt. 


