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Kære forældre 

Foråret er derude, og det milde vejr er godt for humøret. Vi er kommet ret langt ind i bestyrelses-

året, og det går godt. Vi vil hen over året tage en række vigtige emner op til drøftelse, som vil være 

udgangspunkt for det videre arbejde i organisationen: normeringsforhold, testkultur, søskende 

moderation (SFO-klub), fritidspædagogikkens muligheder og vilkår, skoleparathed, forældre-

samarbejde både i råd, bestyrelser og i det daglige. 

 

BESTYRELSER VÆR OBS PÅ HØRING OM NYE STYRELSESVEDTÆGTER 

 

 
Ny bestyrelse  

I Februar fik vi valgt en ny, vidende og 

engageret bestyrelse. Morten Bowman og 

Anne E. Grøndal fortsætter som henholdsvis 

formand og næstformand. Vi har fået ny 

kasserer Jacob F. Korterød. Og Jacob er 

også valgt ind i FOLA. Her vil han med ÅFO i 

ryggen arbejde for, at vi får en endnu 

stærkere landsorganisation med et solidt 

lokalt fundament.  

 

Ok 2018  

Vi er blevet spurgt om vores holdning til 

overenskomstforhandlingerne. Hermed citat 

fra vores næstformand Anne E. Grøndal 

"ÅFO ønsker, at de ansatte oplever 

anerkendelse for deres arbejde, og at de 

honoreres for indsatsen. Det er vigtigt, at 

forældre påskønner de ansattes arbejde i det 

daglige. Og vi ønsker også, at arbejdsgiverne 

anerkender den store indsats, de ansatte 

yder ude i dagtilbuddene, på skolerne i 

SFOerne og klubberne". 

 

Møder med politikere  

Vi har inviteret os selv til kaffemøder med alle 

politikerne i Børn og unge-udvalget og med 

det nye parti i byrådet Alternativet.  

Vi søger det gode samarbejde og er blevet 

taget godt imod. Der er nu næsten møder i 

kalenderen med alle partierne.  

 

NY styrelsesvedtægt for kommunale DT 

Der er vedtaget ny dagtilbudslov, hvilket 

betyder, at vi skal have revideret styrelses-

vedtægterne for de kommunale dagtilbud. 

Når vi nu er i gang, så har vi i ÅFO også 

nogle andre forslag til forbedringer, som vi 

mener  kan styrke bestyrelsernes arbejde.  

Der forventes høring i maj. Skriv til os, hvis I 

har kommentar andre forslag/ændringer!!!! 

 

Til inspiration: ÅFOs bemærkninger  

 

 

 

 

 

 
Borgerforslag om minimumsnormeringer  

ÅFO er med til at stille forslag om minimums-

normeringer. I dag er der ingen regler for 

normeringerne. Det skal laves om – børn har 

ret til voksenkontakt.  

 

Find dit Nem id og skriv under – det er nu det 

gælder: link til borgerforslaget 

 

 

 

https://www.facebook.com/anne.ernst.1048?fref=mentions
http://www.aafo.dk/Filer/h_ring__ndring_af_styrelsesvedt_gter_2018.docx
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00564
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Udsigt til et sort budget i Århus 

Forhandlingerne om udligningsreformen er 

brudt sammen, så Århus får ikke de 270 mio. 

kr., de har budgetteret med. Så hvis der ikke 

dukker en løsning op – så skal pengene 

findes i det kommunale budget. Det er 

uoverskueligt mange penge, og det bliver 

vanskeligt at gennemføre så store 

besparelser uden at skade børne- og 

ungeområdet. Byrådet er indkaldt til 

drøftelser, og vi følger det tæt.  

 

Derudover er der allerede på forhånd 
annonceret en besparelse på 0,5 % på 
lønsum. Og borgmesterens afdeling har bedt 
om en yderligere effektiviseringer på 1 til 1,5 
procent hvert år.  
 
Bestyrelsen vil fastholde, at der ikke skal eller 
kan spares på kerneopgaven.  
 
Læs fiasko koster Århus dyrt 
Læs Århus i gigantisk sparerunde 
 

 
 
Debatindlæg om budgetforhandlingerne 
skrevet af politikere fra R, EL, DF, Alt og SF: 
Skjulte besparelser 

Børn og unges grundlovsdag 

Vi glæder os til d. 31. maj,  

hvor vi igen i år fejrer  

Børn og unges Grundlovsdag.  

Vi har fået strikket et fantastisk  

program sammen.  

Og vi har fået etableret et  

spændende samarbejde med 

pædagoguddannelsen, som 

stiller op med de studerende, 

der har fag om ’medborgerskab  

og samskabelse’.  

Danmark er bagud, når det  

handler om børns kendskab  

til egne rettigheder:  

Visionen er en fast, årlig, 

bydækkende festdag,  

Følg med og tjek program: 

aafo.dk/BUG.php 

 
               Årets plakat 

 

Undersøgelse fra 2017 

37 procent af de adspurgte børn svarer, at de 

ingen viden har om FN's Børnekonvention, og 

det er ikke godt nok, mener børn- og ungechef 

i Unicef – Det er vi enige i. Så vi håber, at vi i 

Århus kan være med til at rokke ved 

statistikken.  

 

Udsolgt foredragsaften  

D.18. maj får vi besøg af Grethe Kragh 

Müller, som er kendt for sine indsigtsfulde og 

kærlige indslag om børn. Foredraget er det 

ene af de to årlige temamøder vi holder 

sammen med BUPL. Pladserne blev revet 

væk, så måske vi inviterer hende igen… 

 

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. 

 

Ris, ros og gode ideer er altid velkomne! 

https://jyllands-posten.dk/aarhus/ECE10523938/fiasko-for-udligningsreform-kan-betyde-kommunale-fyringer/
https://stiften.dk/aarhus/Aarhus-kastes-ud-i-gigantisk-sparerunde/artikel/510202
https://stiften.dk/artikel/506052
http://www.aafo.dk/BUG.php
https://politiken.dk/indland/art6102908/B%C3%B8rn-mangler-viden-om-deres-egne-rettigheder
https://politiken.dk/indland/art6102908/B%C3%B8rn-mangler-viden-om-deres-egne-rettigheder
https://politiken.dk/indland/art6102908/B%C3%B8rn-mangler-viden-om-deres-egne-rettigheder
https://politiken.dk/indland/art6102908/B%C3%B8rn-mangler-viden-om-deres-egne-rettigheder

