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Kære forældre i dagtilbud 
Vi målretter fremover nyhedsbrevene til 
vores medlemsgrupper. I kan derfor frem-
over kun læse nyheder om klubber og 
SFOer på www.aafo.dk. Her finder I alle 
vores udsendte nyhedsbreve.  
 

 
 
Tillykke til dagtilbudsbestyrelserne 
ÅFO ønsker tillykke til de nyvalgte med-
lemmer af dagtilbudsbestyrelserne! 
Husk, I kan bruge ÅFO, hvis I ønsker råd og 
vejledning om bestyrelsesarbejdet, eller hvis 
der er ting i dagtilbuddet, I vil drøfte.  
Vi ved en del, har stor erfaring og gode 
samarbejdsrelationer med forvaltning, politi-
kerne og rådmand. Vi ved, hvem man skal 
have fat i, hvis noget brænder på, burde 
laves om, eller skal undersøges.  
Fortæl os altid gerne, hvad I er optagede af. 
Jo mere vi ved, jo bedre kan vi repræsente-
re jer og varetage jeres interesser. 
 
Vi udsender materiale til dagtilbudsledere, til 
de officielle bestyrelsesmail og til de kon-
taktpersoner, vi har oprettet. Der er desvær-
re mange, der ikke bruger de officielle be-
styrelsesmails, så hermed en opfordring til 
at tage dem i brug!  
Der er ikke kommet mailadresser til de 
selvejende, så fra jer vil vi meget gerne ha-
ve, at I fortsat udpeger en kontaktperson. 
Send kontaktoplysninger på post@aafo.dk 

 
Fællesmøde for dagtilbudsbestyrelser 
Hvert år afholder ÅFO fællesmøder for dag-
tilbudsbestyrelser og for SFOforældreråd.  
Fællesmøde for dagtilbudsbestyrelserne er 
d. 27. nov. Kl. 19.00. Husk tilmelding! 
Se dagsordenen her 
 
Budgetforlig 
ÅFO’s udsendte i forbindelse med budget-
forhandlingerne en henvendelse til byråds-
politikerne. Læs den her  
Læs også ÅFO’s høringssvar om ’effektivi-
seringer’ her 
 

 
Anne-Marie Pedersen. Workshop, fritidsklub, Godsbanen  
ÅFO søger nye bestyrelsesmedlemmer 
Interesserer du dig for børne- og ungeom-
rådet? Kan du lide at have indflydelse? Så 
er ÅFOs bestyrelse noget for dig! 
Alle forældre kan stille op til bestyrelsen. 
Medlemskab af råd eller bestyrelse er ikke 
en betingelse. Hvis du er interesseret, så 
kan du stille op til bestyrelsen på general-
forsamling i februar, hvor vi hvert år vælger 
ny bestyrelse. Ring eller skriv, hvis du vil 
vide mere om bestyrelsesarbejdet i ÅFO. 
 
Ny tradition 
To gange om året (forår og efterår) vil ÅFO 
& BUPL Århus afholde fælles temamøder 
for forældre og pædagoger. Vi synes der 
ligger et stærkt signal i, at vi sammen med 
BUPL arrangerer møder med fokus på 
samarbejde og sammenhænge mellem pæ-
dagogerne og forældrenes indsatser og 
interesser. I hører mere herom! 

http://us2.campaign-archive2.com/?u=691299354730f5a6029bc9b56&id=324be39298
http://www.aafo.dk/nyhederdb_view.php?ID=92
http://www.aafo.dk/nyhederdb_view.php?ID=87


                                                   Nyhedsbrev november 2014 
 

 
ÅFOs normeringsgruppe 
Vi har netop afholdt et meget positivt møde 
med rådmanden, hvor vi fremlagde den 
viden, vi har fået om normeringsopgørelser 
på baggrund af hjælp fra forvaltningen samt 
spørgsmål stillet til KORA i forbindelse med 
seneste normeringsopgørelse herfra. Vi 
aftalte et videre forløb med rådmanden, 
hvor vi sammen vil undersøge normerings-
forhold i to sammenlignelige dagtilbud. Pla-
nen er at undersøge baggrunden for norme-
ringstallene i to sammenlignelige dagtilbud 
og at finde frem til nogle mere retvisende 
tal. Vores udgangspunkt er en undren over, 
hvorfor der er så stor uoverensstemmelse 
mellem de tal, som man støder på i kvali-
tetsrapporterne og så det, vi hører fra for-
ældre og pædagoger. Vi er kommet meget 
tættere på en forståelse af den problematik. 
Vi har erfaret, at man i normeringsopgørel-
ser medregner langtidssyge, dem på barsel 
og deres vikarer. Endvidere medtælles de 
pædagogiske ledere og dagtilbudsleder, 
som ofte ikke har meget børnetid. Læs me-
re her: ÅFO viden om normeringstal 
Der er en ny metode til opgørelse af norme-
ring på vej fra ministeriet, som indeholder 
forbedringer. Men en egentlig opgørelse af 
hvor mange voksne, der er sammen med 
vores børn, er det desværre ikke.  
LÆS normeringer i dagtilbud 2014 
 
Puljeansøgning 
ÅFO har søgt midler fra ministeriet for børn 
til en toårig indsats for at få flere nydanske-
re med i bestyrelsesarbejde i dagtilbud. Tit-
len på projektet er ”Medborgerskab begyn-
der i vuggestuen”. Det er noget, vi længe 
gerne har villet arbejde med, men vi har 
ikke ressourcerne hertil. Så vi håber, at pul-
jen bliver en løsning. Vi venter spændt på 
svar, og I hører naturligvis meget mere her-
om, hvis projektet går igennem.  

 

 
 
NY FSI-rapport om dagtilbud! 
En rapport fra SFI - Det Nationale Forsk-
ningscenter for Velfærd - fra oktober 2014 
viser ikke overraskende, at normeringer og 
personalets uddannelse er helt centrale 
parametre for børns trivsel og udvikling. Tid 
til børnene og uddannet personale resulte-
rer i positive effekter på både kort og lang 
sigt for børnene. På kort sigt mindskes bør-
nenes stress, og på lang sigt kan effekten 
spores signifikant i den sproglige, sociale og 
kognitive udvikling. Helt konkret får børnene 
en bedre uddannelse og klarer sig bedre på 
arbejdsmarkedet. Download rapporten her:  
 

 
Alle forældre, også de der ikke er med i 
bestyrelse/og råd, er velkomne til at kon-
takte ÅFO for hjælp, råd og vejledning!  
 
Århus Forældreorganisation (ÅFO) 
Fo-byen, Frederiksgade 78,  
8000 Århus C. Tlf. 25 48 17 31 
Mail: post@aafo.dk Web. www.aafo.dk 

http://www.sfi.dk/resultater-4726.aspx?Action=1&NewsId=4459&PID=9422
http://www.aafo.dk/admin/filer.php
http://sm.dk/filer/nyheder/dokumenter-til-nyheder-2014/normeringer-i-dagtilbud-model-for-en-arsopgorelse-docx.pdf

