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Årsberetning 2018-2019 
 

2018 har været et spændende år – og et fedt år. Vi har haft en super kompetent bestyrelse, og der 

er taget mange vigtige og rigtige beslutninger. Der har været et nervepirrende forløb om budget for 

2019, ny dagtilbudslov og nye forbedrede styrelsesvedtægter og afholdelse af en fantastisk fest for 

at fejre børns rettigheder. Vi ser tilbage på 2018 og vi synes, at vi har gjort det godt.  

 

 

 
 

Fantastisk fest for børns rettigheder 

Vi afholdt første gang Børn og unges grundlovsdag i 2017 på Godsbanen. Det gik godt og 

interessen var stor. I 2018 blev det endnu større og bedre. Vi indgik et samarbejde med VIA, 

pædagoguddannelsen, så vi havde 70 studerende med os. Og dertil flere lokale kunstnere og stor 

opbakning fra Midtbyklubben og Børnenes Jord. Over 300 børn var med til at fejre at børn har 

rettigheder. Årets tema var ’retten til fællesskab og leg’. Læs rapport fra den dejligste dag her  

 

Efter den store succes besluttede vi at det skulle blive endnu større og endnu bedre i 2019. Så vi 

nedsatte en styregruppe bestående af Århus Ungdommens Fællesråd, Undervisere fra VIA 

pædagoguddannelsen og os. Efterfølgende er hele VIA pædagoguddannelsen gået ind i projektet 

med fuld skrue – det er vi mega stolte af at have sat i gang. Det bliver fantastisk, at der nu er over 

200 studerende og en flok af de sejeste undervisere fra VIA med. Det er fantastisk at være med i 

et projekt der er styret af glæde og gejst. Så er det fedt at være til møde.   

Læs projektbeskrivelsen af BUG 2019 her 

 

Frem mod 2019 vil vi gerne styrke samarbejdet med Ung i Århus omkring afvikling af dagen. 

 

Ny dagtilbudslov og nye styrelsesvedtægter   

I 2018 fik vi en ny dagtilbudslov. Vi er glade for, at ’legen’ har fået en plads i lovgivningen. Vi synes 

godt om at der lægges op til et stærkere fokus på forældresamarbejde. Særligt glade blev vi dog 

for at B&U brugte lejligheden til at styrke rammevilkårene for bestyrelserne og udvide 

kompetencerne.  

Forslag til styrelsesvedtægter blev sendt i høring. Vi bakkede op både til et foretræde for udvalget 

og i vores hørinssvar : Læs vores høringssvar her. 

Det blev ikke helt som B&U lagde op til. Antallet af mødet blev sat lidt op og bestyrelsesåret rykket 

en måned frem. Læs de nye styrelsesvedtægter her. 

http://www.aafo.dk/Filer/PMFantastisk_fest_markerer_at_b_rn_har_rettigheder.docx
http://www.aafo.dk/Filer/Beskrivelse_af_B_rn_og_Unges_Grundlovsdag_i__rhus_2019.docx
http://www.aafo.dk/Filer/H_ringssvar_fra__rhus_For_ldreorganisation_styrelsesvedt_gter__1_.pdf
http://filer.aarhuskommune.dk/filer/mbu/filer/2018/uge39/Styrelsesvedt%C3%A6gterfordagtilbudsbestyrelser2018.pdf


 

2 
 

 

 

 

Arbejdsgruppe for styrkelse af bestyrelsesarbejdet i dagtilbud 

ÅFO sidder med i en arbejdsgruppe på forvaltningen, hvor vi har drøftet, hvordan man kan styrke 

dagtilbudsbestyrelsernes arbejde. Dette arbejde har været godt og konstruktivt og der er kommet 

gode tiltag ud af det. Der er blevet afholdt en arbejdsdag for dagtilbudslederne om 

bestyrelsesarbejde, hvor vi havde fået lov til at være med. Der var især gode drøftelser om 

hvordan man gør arbejdet med principper meningsfuldt. Vi ser frem til det videre arbejde og håber 

på at vi kan komme til at varetage en del af arbejdet med at klæde dagtilbudsbestyrelserne på.  

 

ÅFO-møder for dagtilbudsbestyrelser, SFO-forældreråd og klubråd 

Som en del af arbejdet med at klæde bestyrelserne bedre på har vi afholdt to af tre planlagte 

medlemsmøder. Vi må dog erkende at uge 2 ikke er optimal for afholdelse. Mødet for klubber er i 

marts – så vi sætter vores lidt til et højere deltagerantal der. Vi satser på at holde nye 

medlemsmøder for dagtilbud og SFO senere på året – når dagene er blevet længere og alting lidt 

lysere.  

 

 

Ghettoudspil 

I 2018 blev der indgået en politisk aftale om tvangsindskrivning af 1-årige i ’læringstilbud’ 

Vi skrev sammen med de andre forældreorganisationer i DK en fælles indsigelse:  

”Vi finder det problematisk at et flertal i Folketinget vil tvinge 1-årige i udpegede boligområder i 

’læringstilbud’.” Os bekendt findes der ingen evidens for at den form for tvang virker. Tværtimod 

siger al fornuft, at tvang avler modstand og modstand styrker ikke integrationen, hvis det var det 

der var formålet.” Læs forældreorganisationernes Fælles udtalelse  

 

 

Skole og Forældre, Aarhus 
Skole og Forældre har i 2018 etableret en lokalafdeling i Århus. Det er skønt med en ny 
samarbejdspartner. Og totalt fedt at lokalafdelingens formand Cecilie Harrits også er næstformand 
i Skole og Forældre, DK. Og så er vi ret vilde med det fokus på lokalafdelinger, som er en del af 
Skole og Forældres arbejdsprogram for 2019. 
 
Skole og Forældre Århus (SOFA) har indgået en rigtig fin samarbejdsaftale med B&U. Sådan en vil 
vi også gerne have. Og vi har allerede tilsagn fra rådmanden om at indgå en lignende aftale med 
ÅFO.  
Samarbejdsaftale mellem SOFAa og B&U 2019-2021 
Læs kommentar fra Cecilie Harrits 
 

 
FU-bestyrelser 
ÅFO sidder med i to af Fritids- og Ungdomsskole-bestyrelserne i Århus. Det er en vigtig 
prioritering i ÅFO og en god mulighed for at understøtte forældresamarbejdet på FU-
området. Vi har især fokus på dannelse af brugerråd i klubberne. Efter aftale i Bestyrelsen 
for Nord inviteres ÅFO til deltagelse på ledermøde i FU. Vi afholder medlemsmøde med 
dette tema d. 13 marts.  
 

http://www.fola.dk/news.php?readmore=401
http://skole-foraeldre.dk/sites/default/files/aarhus_samarbejdsaftale_2019-2021.pdf
https://www.folkeskolen.dk/652098/nyt-samarbejde-mellem-aarhus-kommune-og-foraeldreorganisation


 

3 
 

 

 

Budgetforlig  

Vi var mildt sagt bekymrede op til budgetforhandlingerne, som lagde op til massive besparelser 

hele vejen rundt. Men denne gang blev der lyttet og besparelserne blev reduceret væsentligt.  

Holdt op imod de sorte udsigter var det en stor og vigtig sejr for børnene i Århus. Debatten i 

byrådet bar præg af en ny insisteren på ikke at spare mere på byens børn. Vi ser frem til næste 

skridt i erkendelsen af, at det ikke er nok ikke at spare – der er brug for at investere.  

 

Vores indsats var ret massiv og vi tør godt sige, at vi har haft indflydelse på budgetforhandlingerne 

sammen med de mange andre forældre, der også sagde STOP besparelser på børn og unge.   

Vi skrev debatindlæg, var til foretræde, demonstration og skrev naturligvis høringssvar og gav 

vores besyv med i i pressen. Og så vi holdt vi en del møder med byens politikere.  

 

Vi indgik konstruktivt i dialogen om at organisere B&U anderledes. Vi kunne se fornuft i at afvikle 

områdeledelse og i stedet forankre nye chefer i forvaltningen. Vi havde sammen med størstedelen 

af lederne peget på at vi ønskede at erstatte den såkaldte ’geografiske model’ med faglige 

enheder, tilsvarende på fritids- og ungdomsskole-området. Men her valgte politikerne at gå en 

anden vej. Og man kastede FU-området ud i endnu en omstrukturering. Sammen med 

Lederforeningen Ung i Aarhus var vi til foretræde for økonomiudvalget om den sag. Desværre 

uden det resultat vi håbede på. 

 

På dagtilbudsområdet valgte man at fusionere dagtilbud og spare på ledelse. Vi mener, at man i 

nogle tilfælde gik for langt. Vi er nødt til at se på hvordan ledelse giver mening. Vi var til foretræde 

sammen med dagtilbudslederforeningen. Budskabet var, at hvis man sparer på ledelse uden at 

fjerne ledelsesopgaver, så sparer man ikke, så skærmer man ned.   

 

Deltidspladserne er blevet dyrere, så de nu koster 25 % af det en plads reelt koster. Det synes vi 

er rimeligt. Men desværre så tilfalder de ekstra penge ikke dagtilbuddene, der stadig må stå med 

en økonomi, som ikke svarer til det en deltidsplads koster og deraf en dårligere normering.  

 

Ja, og så var processen op til budgetforliget uskøn, men det er alle vist enige i, så det træder vi 

ikke mere rundt i med tiltro til, at det ikke sker igen.  

 

Diverse om budgetforliget 

Høringssvar 1 

Høringssvar 2 – omorganisering af B&U 

ÅFO reaktion på indgået budgetforlig 

Formandens tale ved DEMO mod besparelser på børn 

1. melding fra ÅFO  

Pressemeddelelse  

Reaktion fra Skole og Forældre, Århus  

 

 

http://www.aafo.dk/Filer/H_ringssvar_fra__rhus_For_ldreorganisation_besparelser_budget_2019-1.pdf
http://www.aafo.dk/Filer/H_ring__ndring_af_samarbejde__ledelse_og_organisering__1_.pdf
http://www.aafo.dk/Filer/_FOs_reaktion_p__indg_else_af_budgetforlig_i_Aarhus.pdf
http://www.aafo.dk/nyhederdb_view.php?ID=159
http://www.aafo.dk/nyhederdb_view.php?ID=155
http://www.aafo.dk/nyhederdb_view.php?ID=156
http://kidsaarhus.dk/budgetforlig_skole-og-foraeldre-aarhus/
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Forslag om Plantebaseret kost 

S, R og Alt havde i december en byrådsindstilling på byrådsmøde med forslag om, at det skulle 

være obligatorisk at tilbyde et plantebaseret måltid i alle kommunale institutioner. Vi skrev en 

bekymringshenvendelse til byrådet, som blev vedlagt sagsfremstillingen. Her gjorde vi opmærksom 

på en række praktiske og økonomiske problemer i indstillingen. Vi pointerede også på det 

kraftigste at så længe vi har med en forældrebetalt ordning at gøre, må institutionernes bestyrelser 

også definere hvordan ordningen skal tilrettelægges lokalt. 

Læs vores Henvendelse til byrådet 

Indstillingen mistede sidenhen efter en tur i pressen tilslutning fra S på borgmesterens anledning. 

Det var vi godt tilfredse med.  

 

Forældretilfredshedsundersøgelse 

Der er nye takter i forhold til Forældretilfredshedsundersøgelserne i Århus. Vi var inviteret til dialog 

med forvaltningen sammen med SOFA og FSAA (Foreningen af Skolebestyrelser). Et nyt fokus på 

det, der giver mening, og ikke på muligheden for at kunne sammenligne gav et spændende møde. 

Med en ret god fælles forståelse. Der var bred enighed om at især i forhold til Fritids- og 

Ungdomsskole området var spørgsmålene ikke just velegnede. Og der var også enighed i at 

spørgsmålene som angår de ansattes indsats nemt blev problematiske. Dette, da vi som forældre 

ikke har reel adgang til at vurdere en specifik indsats. Vi foreslog også at man i den kommende 

forældretilfredshedsundersøgelse afslutter med et spørgsmål om selve undersøgelsens kvalitet og 

relevans. Det har vi foreslået jævnligt siden 2009 – og nu her i 2019 synes man måske det kunne 

være en god ide. Ting tager tid – tålmodighed er en dyd  

 

Folketingsvalg på vej  

Allerede d. 5. januar var ÅFO i gang. Sammen med Københavns Forældreorganisation havde vi 

arrangeret en workshop i Århus. Her var opgaven at finde fælles fodslag til en valgkampagne som 

har til formål at få børnene på dagsordenen til det kommende folketingsvalg. En spændende dag 

med forældre fra Frederikshavn, København, Odense og Århus. Camilla Fabricius fra S og Henrik 

Winther fra R var med på dagen med gode råd om hvordan man bedst når politikerne og en lille 

intro til hvordan de hver især forholder sig til børneområdet. Desværre var Fatme Øslem fra V syg, 

så hendes indspark må vi få ved en anden lejlighed.  

Der blev nedsat en styregruppe som vil følge op på dagen.  
 
ÅFO har en aftale med Ungdomsringen og BUPL om at arrangere en debataften om 
fritidsområdet. Det skal nok blive godt.  
 

 

 

http://www.aafo.dk/Filer/Plantebaseret_kost_FORSLAG_FRA_S__R_Og_ALT_2018.pdf
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Afgående formand - Morten Bowman siger Farvel  

Morten blev konstitueret formand midt i 2010 og blev valgt som formand 15. marts 2011.  
 
Morten brugt GF til også at sige farvel og tak for denne gang efter 8½ års spændende arbejde.  
 
Vi har opnået gode ting i de år der er gået og har stor tro på at det vil fortsætte med den 
kommende bestyrelse. Af ting som vi har opnået vil jeg nævne: 
 

 Imponerende medlemstal 
 Fast og tæt samarbejde med forvaltningen og lederorganisationer 
 Kæmpet imod rækker af nedskæringer – med mere og mindre held… 
 Reelle debatter i byråd om normeringsforhold 
 Obligatorisk SFO-forældreråd 
 Kortere skoledag på vej 
 Mere interesse for fritidsområdet i Århus 
 klubberne er kommet med i ÅFO. 
 Afværge tidlig sfo start 

 
Meget er selvfølgelig opnået i tæt samarbejde med de andre organisationer i byen. Det vægter 
altid når vi står sammen. 
 
Jeg havde håbet at vi var kommet endnu tættere på vores medlemmer, men jeg ved at den 
kommende bestyrelse vil føre dette arbejde videre i de næste år. Vi er dog  kommet længere ud i 
institutionerne, hvilket også det høje medlemstal kan vidne om. 
 
 
Fremtidigt arbejde 
Den afgående bestyrelse opfordrer den nye bestyrelse til at fortsætte arbejdet i ÅFO med særligt 
fokus på følgende:  

 Fortsat fokus på styrket arbejdet i DT-bestyrelser, SFO-forældreråd og i klubberne.  

 Udvikling af BUG til en reelt bydækkende event 

 Fokus på ÅFO som en medlemsorganisation – hvad kan vi gøre for vores medlemmer?  

 Samarbejdsaftale med B&U 

 Fortsat fokus på at få valide normeringstal  

 Folketings Valg 2019  
 
 


