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Kære forældre 

Århus Forældreorganisation ønsker jer alle en dejlig sommer sammen med jeres skønne børn.  

Vi håber I får brugt en masse tid på nærvær, hygge og kærlighed. 

Det er brug for, at vi får ladet op i ferien – godt og grundigt – for efteråret bliver nok noget tungt 

med udsigt til endnu en omgang store besparelser.  

 

 
Høring af styrelsesvedtægter.  

Vi ser positivt på de nye takter i dagtilbudslo-

ven, hvor der lægges op til et stærkere fokus 

på forældresamarbejdet. De bedste betingel-

ser for vores børn opstår, når dagtilbud og 

forældre samarbejder tæt og tillidsfuldt. Det 

skal vi sikre at lov og rammer understøtter på 

bedste vis.  

Loven giver anledning til ændringer i styrel-

sesvedtægterne. Men B&U bruger lejligheden 

til også at styrke rammevilkårene for besty-

relserne og udvide kompetence. I ÅFO har vi 

længe ønsket disse ændringer, og har over 

en del år fremført dem overfor forvaltning, 

udvalg og rådmand. Vi tror på, at med et øget 

ansvar følger også et øget engagement. Men 

der følger også et behov for, at bestyrelserne 

bliver klædt bedre på til at løfte opgaven.  

 

Vi er med i en arbejdsgruppe på forvaltnin-

gen, hvor vi har haft mulighed for at drøfte, 

hvordan man kan styrke dagtilbudsbestyrel-

sernes arbejde, sammen med dagtilbudslede-

re, områdeleder og fagforeningerne. Ændring 

af styrelsesvedtægterne er bare det første 

skridt. Der er mere på vej! 

Læs hele vores høringssvar her  

 

 

 

 

 

 

 

Udsigt til besparelser 

Vi fastholder, at vi som ansvarlige forældre 

må sige NEJ til besparelser på vores børn. 

Det er uansvarligt at lade kuldsejlede for-

handlinger på Christiansborg gå ud over bør-

nene.  

Vi indgår gerne konstruktivt i dialog om, om  

man kunne organisere børn og unge ander-

ledes. Vi tror, at der kan være både tid og 

penge at hente i at omlægge dele af organi-

sationen. Vi kan se god fornuft i at reducere 

områderne og måske endda omlægge dem til 

faglige enheder frem for den nuværende 

’geografiske model’. Vi oplever ofte, at dagtil-

budsområdet bliver lidt klemt og glemt. Må-

ske kunne man styrke området ved at få en 

dagtilbudschef, som kender opgaven helt fra 

top til bund i stedet for fokus på områderne. 

Denne model bruger man på fritids og ung-

domsskole området. Dette vil vi gerne drøfte 

fordel og ulemper ved.  

Vi vil gerne koncentrere alle midler om ker-

neopgaven og undvære diverse projekter, 

som binder mange ressourcer 

Man har i alt for høj grad decentraliseret op-

gaver i stedet for at fjerne dem, når der skulle 

spares penge. Det tager tid og ressourcer 

væk fra vores børn. Det kunne også give god 

mening at centralisere nogle af opgaverne i 

en fælles administration, så ikke alle opgaver 

skal løses i alle dagtilbud.  

Vi er glade for at rådmanden har indledt en 

proces med udgangspunkt i styrkelse af ker-

neopgaven. Vi har fremlagt vores bud på be-

sparelser overfor rådmanden og indgår også i 

de videre drøftelser.  

Vi snakker med lederforeningerne og de an-

dre interessenter på området. Og vi er helt 

sikre, her vil man det samme som os:  

spar ikke på børnene!  

http://www.aafo.dk/Filer/H_ringssvar_fra__rhus_For_ldreorganisation_styrelsesvedt_gter__1_.pdf
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Borgerforslag om minimumsnormeringe 

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

gælder: link til borgerforslaget 

 

 

 

 

Dritt kull  

Norge indfører minimumsnormeinger! 

Læs mere her 

 

En opfordring!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

DR2 Dokumentar vil undersøge, hvordan det 

står til i vuggestuer og børnehaver i Danmark. 

Hvordan er normeringerne? Hvordan er fag-

ligheden? Hvor meget tid er der? Hvilke kon-

sekvenser har den førte politik på området? 

Kort sagt; hvordan ser virkeligheden ud?  

Det vil DR2 Dokumentar gerne beskrive i en 

programrække, men først vil vi gerne i kon 

takt med forældre, pædagogmedhjælpere, 

pædagoger og ledere for at høre, hvordan 

virkeligheden opleves. Al kontakt og dialog er 

helt uforpligtende og fortroligt indtil andet af-

tales. Hvis du vil bidrage til dette, hører vi 

meget gerne fra dig. Skriv til Christian Ander-

sen på can@dr.dk.  

 

 

 

 

kontakt ÅFO 

Du kan kontakte vores sekretariatsleder, Mette, hvis du  

vil vide mere om ÅFO, har spørgsmål eller problemstil-

linger, som du vil drøfte med din forældreorganisation. 

 

Ris, ros og gode ideer er altid velkomne! 

 

 
Fantastisk fest for børns rettigheder 

Over 250 børn var samlet på Børnenes Jord 

for at være med til at fejre at børn har rettig-

heder. Dagens tema var ’retten til fællesskab 

og leg’. På den årlige Børn og Unges Grund-

lovsdag er det ikke de voksnes grundlov der 

fejres, men børn og unges rettigheder. Dem 

står der ikke så meget om i grundloven, men 

heldigvis har vi FNs børnekonvention.  

”Med den her fest sætter vi fokus på at børn har rettig-

heder – altså at børn og unge ikke bare har lov til at 

lege, men at de faktisk har ret til det. Børn har ret til at 

lege og de har ret til at være en del af et fællesskab. 

Det er årets tema og det synes vi er værd at fejre”  

Læs mere om den dejligste dag her  
 

 
Ghettoudspil 

Der er indgået en politisk aftale om tvangs-

indskrivning af 1-årige i ’læringstilbud’. ”Vi 

finder det problematisk at et flertal i Folketin-

get 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 integrati-

onen, hvis det var det der var formålet.” Læs 

forældreorganisationernes Fælles udtalelse  

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00564
https://bupl.dk/artikel/norge-indfoerer-minimumsnormeringer/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
http://www.aafo.dk/Filer/PMFantastisk_fest_markerer_at_b_rn_har_rettigheder.docx
http://www.fola.dk/news.php?readmore=401

