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Kære forældre 

Forældrenævnet i Århus har truffet en vigtig 

beslutning. Vi skifter navn. Vi skal fremover 

hedde Århus Forældreorganisation (ÅFO). 

 

Vi er den samme organisation, det er 

udelukkende vores navn, der bliver ændret! 

 

Vi oplever, at folk tror, at Forældrenævnet er 

en kommunal institution eller vi forveksles med 

lokale råd. Betegnelsen ‘nævn’ skaber forkerte 

associationer. Nogle tænker “klagenævn”, det 

er ikke dækkende. Vi er en interesseorganisa-

tion for forældre i Århus, som arbejder bredt for 

at skabe gode vilkår for vores børn, når de er i 

daginstitution/SFO.  

 

Vi regner med, at vi når helt i mål med 

navneskiftet inden efteråret. Vi vil indtil da 

bruge det gamle, velkendte navn FNÅ... 
 

 

 
 

Skolereform 

Den ene dag forlyder det, at forligsparterne er 

ved at lande reformen, og dagen efter er der 

nye meldinger. Desværre er der fortsat ingen, 

der diskuterer skoledagens længde i de små 

klasser. Og ingen forholder sig til de konsek-

venser, som øget timetal vil få for vores SFOer.   

 

 

I Århus er SFOerne en integreret del af skolen. 

Den form for helhed er FNÅ for! Men FNÅ er 

imod det udvidede timetal, der lægges op til. 

Hvis SFOens budget reduceres i takt med 

åbningstiden, kan vi ende med en SFO, som 

hverken har tid og penge nok til at levere høj 

pædagogisk kvalitet. Det kan spænde ben for 

samarbejdet mellem lærere og pædagoger. 

Intentionen om mere helhed kan ende med 

mindre.  

 

Aktiviteter i FNÅ: afholdt debatmøde m. 

Pernille Hviid, med i demo mod tvungen 

heldagsskole, skrevet debatindlæg, med til 

konference m. Dansk Pædagogisk Forum.  

 

FNÅ har taget initiativ til en landsdækkende 

FB-kampagne: ”Forældre for SFO, klub og 

fritidshjem”. Siden har leveret indhold til en 

rapport, der er sendt til alle partier. Læs her 

 

Rapporten gav anledning til et samarbejde 

mellem fagforeninger, forældreorganisationer 

og Liberal Alliance og en fælles kronik. Læs 

den her. Enhedslisten bakker også op. 

 

 

 

 

 

 

 

Super aktuelt:  

Vi har d. 6. juni kl. 19-21.30 arrangeret et 

forældremøde for alle forældre i Århus om 

skolereformen. Tilmelding stadig mulig!!!!  

Se invitationen her. 

 

https://www.facebook.com/foraeldreforfritid/info
https://www.facebook.com/foraeldreforfritid/info
http://issuu.com/foraeldreforfritid/docs/for__ldre_for_sfoer_fritidshjem_og_?e=8224758/2903877
http://jyllands-posten.dk/opinion/breve/ECE5531888/bevar-boernenes-fritid/
http://www.foraeldrenaevnet.dk/2013/05/foraeldremode-om-skolereformen/
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Ny brochure til råd og bestyrelser på vej 

FNÅ har igennem længere tid deltaget i 

arbejdet med at kvalificere og tilrettelægge nye 

og tidssvarende brochurer til bestyrelser og 

råd. Vores bidrag er på plads. Dagtilbudsleder-

ne og BUPL leverer også indlæg til brochuren. 

På den måde repræsenteres forskellige vinkler 

på forældresamarbejdet. Vi tror på, at det 

kommer til at fungere rigtig godt. Brochurerne 

lander i institutionerne efter sommerferien.  

 

Vi har haft et super godt samarbejde med 

forvaltningen om udarbejdelse af brochuren. 

Håber, det kan mærkes! 

 

 
 

FNÅs bestyrelse 

Tjek vores hjemmeside - hvis du endnu ikke 

har set, hvem der sidder i FNÅs bestyrelse! 

 

Husk at brug os! Gode ideer, ris eller ros er 

velkomne.  

 

Inviter os gerne med til et møde, så 

fortæller vi gerne mere om, hvad vi laver! 
 

 

 

 

 

FNÅ er blevet evalueret 

Bestyrelserne i dagtilbud har i forbindelse med 

evalueringen af det bydækkende forældre-

samarbejde modtaget et spørgeskema bl.a. 

med spørgsmål om FNÅ. Vi er overordnet set 

tilfredse med resultatet af evalueringen. Knap 

70 % af dagtilbudsformændene kender til FNÅ.  

Der er mange positive kommentarer til vores 

arbejde, som vi er glade for. Der er også kritik, 

som vi værdsætter og selvfølgelig tager til 

efterretning. Man kan læse hele evalueringen 

her. 

 

Vi ønsker, at alle kender FNÅ. Men det kan 

være vanskeligt at nå ud til jer. Ikke alle steder 

bliver vores nyhedsbreve, invitationer etc. 

videresendt. Vi har ikke adgang til opdaterede 

mailadresser. Det betyder ustabil kommunika-

tion, og som evalueringen viser, så betyder det 

også, at vi nogle steder opleves som usynlige. 

Vi fortsætter indsatsen med at blive ’kendte’.  

Vi ønsker, at alle råds- og bestyrelses-

formænd får en officiel mailadresse, som vi 

også kan benytte. Vi mener i øvrigt også, at det 

vil være en god ide for forvaltningen, at 

kommunikere med forældrene via en direkte 

mail. Da det i højere grad indikerer, at man vil 

samarbejdet.  

Vi er i dialog med forvaltningen om en løsning 

på mailproblemet. 

 
 

Forældrenævnet i Århus (FNÅ) 

Fo-byen, Frederiksgade 78, 8000 Århus C.  

Tlf. 25 48 17 31Mail: post@foraeldrenaevnet.dk 

Web: www.foraeldrenaevnet.dk 

 

 

http://www.foraeldrenaevnet.dk/2013/06/evaluering-af-det-bydaekkende-foraeldresamarbejde/
mailto:post@foraeldrenaevnet.dk
http://www.foraeldrenaevnet.dk/

