
 

 

 

Nyhedsbrev december 
Kære forældre, så er det lige straks juleferie!  

Vi ønsker jer alle en rigtigt glædelig jul og et godt og festligt nytår.  

2019 har været et vanvittigt år. Der er sket store ting, som vi sidste år knap turde drømme om. 

Forældrene gik på gaden for minimumsnormeringer i hele landet. Børnene kom til tops på den 

politiske dagsorden op til folketingsvalget. Ja, og så vi fik vi en finanslov, som i år også er for børn 

og forældre. Det går bestemt den rigtige vej, men der er også langt at gå.  

I ÅFO er vi klar til at gå med hele vejen.   

 

 

 

Få indflydelse - bliv en del af ÅFO  

ÅFOs generalforsamling er din mulighed for at blive en del af bestyrelsen og dermed sætte retning 

for, hvor ÅFO skal hen i 2020.  

 

Vi mangler nye bestyrelsesmedlemmer. Måske skal det være dig?  

Tænk godt over det i din juleferie. Ja, det kræver noget af din tid, men det er det hele værd. 

Bestyrelsesarbejde i ÅFO giver super meget mening.   

 

Du hører til i ÅFO, hvis du vil gøre en forskel; hvis du vil tættere på dem, der bestemmer; hvis du 

vil have indflydelse på den børnepolitiske dagsorden. Det er de krav vi stiller – resten er op til dig.  

 

Alle forældre med børn i dagtilbud, SFO eller klub kan være med i ÅFOs bestyrelse.  

Det er ikke et krav at du sidder i råd eller bestyrelse.  

Ring eller skriv, hvis du vil vide mere 25 48 17 31 

 

Dato d. 27. februar 2020  

Tid&Sted angives senere. Der kommer officiel indkaldelse ud til generalforsamlingen i januar.  

 

 

 



 

 

 

 
 

Finansloven om minimumsnormeringer 

I ÅFO ser vi aftalen om minimums-
normeringer som et afgørende skridt. Men 
træerne vokser ikke ind i himlen. Vi ved 
endnu ikke, hvad aftalen kommer til at betyde 
for Århus. Det bliver nok ikke et kæmpe løft 
nu og her. Men det vil kunne mærkes, og i de 
kommende år bliver det lidt bedre endnu.  
 
I ÅFO glæder vi os til at samarbejde med 
byrådet om at få flere voksne ud til de små 
århusianere. Byrådet skrev i budgetaftalen 
under på at alle pengene, der måtte komme 
til dagtilbudsområdet, skal bruges til bedre 
normeringer. Ja, og så vil det være smukt om 
byrådet vælger at supplere med en god sjat 
penge til de kommende budgetforhandlinger; 
der er lang tid til 2025.  
 
Minimunsnormeringer er en prop og en bund 
– et værn mod besparelser. Men det er også 
et vigtigt signal om, at området skal tages 
alvorligt. Med indførelse af minimums-
normeringer følger også en anerkendelse af, 
at området er for presset. Det er der i øvrigt 
politisk konsensus om hele vejen rundt, 
uanset om partierne er for eller imod 
minimumsnormeringer.  
 
Hvis lovgivningen bliver ambitiøs og forvaltes 
efterhensigten, vil vi også se mange positive 
afledte effekter – også i forhold til den 
kommunale økonomi. Vi ved, at de mange 
sparerunder gør ansatte syge. Vi tror at 
investeringer kan få den modsatte effekt.  
Læs FOLAs pressemeddelse.  
 

 

Takststigning i Aarhus?  

I de mange år, hvor der er blevet sparet på 
børnene, er forældrebetalingen faldet. Ikke 
som et politisk valg, men pga. 25 % loven 
(forældre må max betale 25% af udgift til 
pasning). Det er også derfor, at det slår så 
hårdt igennem, når kommunen sparer. 
Kommunen sparer et beløb (netto-
besparelsen), men institutionerne skal altid 
spare mere (brutto- besparelsen), fordi de 
mister forældrebetaling. Omvendt så sker 
nøjagtigt det samme. Når der tilføres penge, 
hæver man typisk forældrebetalingen.  
 
I ÅFO tror vi på, at forældrene er klar til at 
betale lidt mere, også selv om det er 
hundedyrt at få passet børn i Århus.  
 
I artiklen her angives det at vuggestue bliver 
928 kr. dyrere og en børnehave 1516 kr. 
dyrere i Århus - OM ÅRET!  Det er 
skønsmæssige tal, ingen ved hvordan det 
ender Ekstra regning til forældre  

 

Millioner til de små og sårbare 

51 vuggestuer i kommunen kan se frem til 
flere pædagoger. Det bliver en realitet de 
kommende år, efter 51 vuggestuer i Aarhus 
får tildelt 107,4 millioner kroner. Det er 
Socialministeriet, der netop har tildelt 
pengene, som er øremærket til flere 
pædagoger og pædagogiske assistenter i 
dagtilbudsafdelinger med mange sårbare og 
udsatte børn. "Det er en rigtig god nyhed, at 
vi får flere voksne omkring de mest udsatte 
og sårbare børn i vuggestuer. Hverdagen er 
mere krævende, når vi taler om sårbare børn 
og familier. Derfor er jeg glad for, at vi har 
fået penge til alle de vuggestuer, vi har søgt 
om," siger rådmand for Børn og Unge, 
Thomas Medom. Pengene fordeles over 4 år 
og er som det ser ud nu desværre ikke varige 
Læs mere 107 mio. kr. til de mindste  

 
 
 
 
 
 

https://6531d685-2101-4cb1-9d4b-51b18c127ba5.filesusr.com/ugd/b343dd_f381d05949864f078588aefabc11bc12.pdf
https://www.dr.dk/nyheder/politik/ekstraregning-til-foraeldre-finanslov-kan-goere-en-vuggestueplads-2740-kroner-dyrere?cid=soc_facebook_drnyheder_post_659cfur1
https://aarhus.lokalavisen.dk/nyheder/2019-12-13/-Aarhusianske-vuggestuer-tildelt-107-millioner-kroner-til-flere-medarbejdere-6878016.html?fbclid=IwAR27MuYAgp_9WWIY_pNpWPEKS6xBAEAlfT0g5dcv8kBHxTHjjABe7hAuOOY


 

 
 
 

 

Frem mod budgetforhandlingerne 
2. runde af undersøgelsen af ’tilstedeværs-
normering’ er afsluttet. Vi er igen blevet 
bekræftet i at forskellene institutionerne 
imellem er for store, og at der helt generelt 
mangler voksne. Læs mere her.  
Der er også en budgettildelings-analyse på 
vej, som kan vise, om ressourcerne kan 
fordeles mere fair. Begge undersøgelser 
bliver vigtige redskaber i budgetfor-
handlingerne.   

 

Debatindlæg (forkortet af red.)  
Af Thomas Medom rådmand for børn og unge 
og Anne Ernst Grøndal, formand for ÅFO  
 
Hverdag med for få voksne  

Vi har haft et fælles ønske om at blive helt 
skarpe på hverdagen i aarhusianske 
dagtilbud. I foråret og i efteråret har vi i en 
uge talt præcist hvor mange voksne, der er 
omkring børnene. Time for time, dag for 
dag. De to tællinger viser samme resultat: 
normeringerne varierer hen over dagen og 
der er markante variationer mellem 
afdelingerne. Tællingerne viser, at der er 
behov for flere voksne generelt. Men der er 
også behov for, at vi bruger og fordeler 
pengene, så de kommer flest børn til gode.  
Derfor sætter Børn og Unge også gang i en 
økonomisk kulegravning af dagtilbuddenes 
økonomi, som vi får resultatet af i foråret. Det 
handler også om at gøre forskellene på tværs 
af institutionerne mindre. Vi ønsker, at der 
bliver skruet på alle håndtag for at få råd til 
flere voksne omkring børnene. Det fortjener 
de! Læs indlægget her  

 

 

Lav jeres egen normeringsundersøgelse  

I ÅFO har vi sammen med rådmanden været 

med til at designe den tilstedeværs-

normeringsundersøgelse’, som forvaltningen  

har gennemført. Hvis I er interesserede, kan I 

nemt lave jeres egen undersøgelse – det 

kræver bare en kommenteret mødeplan fra 

jeres leder og en udskrift af fra det 

elektroniske børnefremmøde-system. På den 

måde kan I få et overblik over, hvordan 

normeringen ser ud hele dagen. Vi ser 

undersøgelsen som en case-analyse, mere 

end det er en analyse, som kan generere 

statistik. Ring eller skriv til ÅFO, hvis I vil 

have hjælp. 

En anden metode er udviklet af forældrene 

nogle andre seje forældre i Humlebæk. Her 

skal i bare bruge en lommeregner: 

normeringsknuseren 

 

FOLA på finansloven 
Vores landsorganisation er kommet på 
finansloven. Det er vi stolte af og glade for. Vi 
tror på at en stærk landsorganisation vil gavne 
vores arbejde i ÅFO, og at det i det store 
perspektiv vil gavne hele landets børn med en 
stærk, national stemme på børnenes vegne.  

 

 
Følg din forældreorganisation på Facebook 
 

 
Kontakt vores sekretariatsleder Mette, hvis du 

vil vide mere/har spørgsmål eller 

problemstillinger, som du vil drøfte med din 

forældreorganisation. 

 

Århus Forældreorganisation 

Telefon 25481731 

http://www.aafo.dk/nyhederdb_view.php?ID=181
https://aafo-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/aafo_aafo_onmicrosoft_com/Eea3-Qtp8vFKg6HrANKASn0Bm_WZlHbgCEPNuYy7_JMAJQ?e=vzUtV8
https://sn.dk/Fredensborg/Er-dette-loesningen-Foraeldre-laver-normerings-knuser/artikel/886736?fbclid=IwAR3go20OGLqoz7-GPji5ZzLTDAhiRQfj2VKdmh5Un2P7FkYC39RX7hDYebY
https://www.facebook.com/aarhusforaeldre/
https://www.facebook.com/aarhusforaeldre/
https://www.facebook.com/aarhusforaeldre/


 

Mail post@aafo.dk 

www.aafo.dk 


