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Kære alle forældre med børn i dagtilbud 

Vi har lagt 2018 bag os, og springer ud i for-

året med en nyvalgt bestyrelse. 

Vi er kæmpe optimister og tror på, at 2019 

bliver endnu et super godt år i ÅFO.  

Anne Ernst Grøndal er blevet valgt til for-

mand. Hun overtager posten fra Morten 

Bowman, som har sagt farvel og tak efter 8½ 

år på posten. STORT TAK TIL MORTEN. 

Som næstformand har vi valgt Annette Kjær 

Lange og Lars Mejdahl som kasserer. Lars 

Klavsen er stadig med i bestyrelsen. Og så er 

der Sofie Bak Hansen og Gertrud Holmen 

Gammelgaard, som er bestyrelsens nye, 

stærke kort.  

Bestyrelsen har desuden udpeget Thomas 

Stubbe, som eksternt medlem af bestyrelsen, 

grundet hans store erfaring og arbejde med 

udvikling af SFOområdet.  Derudover vil vi 

forespørge netværket for de selvejende dag-

tilbudsbestyrelser, om de vil have en repræ-

sentant i ÅFOs bestyrelse.  

 

 
 

 

 

 

 

Årsberetning for 2018 

2018 har været et spændende år – og et fedt 

år. Vi har haft en super kompetent bestyrelse, 

og der er taget mange vigtige og rigtige be-

slutninger. Der har været et nervepirrende 

forløb om budget for 2019, ny dagtilbudslov 

og nye forbedrede styrelsesvedtægter og så 

har vi holdt en fantastisk fest for at fejre børns 

rettigheder. Vi ser tilbage på 2018 og vi sy-

nes, at vi har gjort det godt. 

Læs hele beretningen her  

 

 
 

Temamøde  

"Når forældre og pædagoger mødes"  

Mandag d. 25 marts kl. 17.00 – 19.00  

Hos BUPL, Kystvejen 17, 8000 Aarhus 

 

BUPL og ÅFO inviterer alle forældre og pæ-

dagoger til at mødes om et spændende op-

læg ved ph.d. Ane Høyrup. 

I oplægget viser hun, hvordan pædagoger og 

forældre forsøger at etablere, opretholde og 

udtrykke gensidig tillid.  

Med afsæt i små, almindelige hverdagsbegi-

venheder vises, hvordan forventninger og 

magtrelationer kommer til udtryk i det daglige 

møde i vuggestuen. Hverdagens møder sæt-

ters ind i en række af historisk etablerede 

normer og idealer om de mindste børn ’tyde-

lig opdragelse’, ’selvkørende børn’, ’venska-

belige relationer’, ’tillid’ og ’pædagoger som 

eksperter og autoriteter’. 

Efter oplægget åbnes der for spørgsmål og 

debat. 

Tilmelding: bupl.dk/vugtillid 

http://www.aafo.dk/Filer/_FO__rsberetning_2018.pdf
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Lyt med Om vuggestueliv 

Som optakt til temamødet kan vi varmt anbe-

fale jer at lytte med på 'forædlreintra'.  

"Danmark er det land i verden, hvor flest afle-

verer deres 0-2 årige børn i en vuggestue og 

håber på det bedste. Men er der omsorg og 

personale nok? Og får børnene den tilknyt-

ning, de har brug for i deres udvikling som 

mennesker? "Det spørger vi forsker og forfat-

ter til bogen "Vuggestueliv, omsorg, følelser 

og relationer" Thomas Gitz-Johansen og pro-

fessor Charlotte Ringsmose om i dagens 

Forældreintra: 

https://www.24syv.dk/…/foraeldreintra/43850

796/vuggestueliv… 

 

 

 

Normeringsdebat  

Hvorfor kan du aldrig genkende de officielle 

normeringstal i dit barns institution? 

Det svarer Chili Djurhus på i sin artikel bragt i 

pov.international: Danmarks Statistiks norme-

ringstal for vuggestuer er ikke retvisende 

også  BUPL har også et svar   

 

 

 

En hverdagsberetning - vi ikke kan være 

bekendt Af Sofie Bak Hansen  

"Og hvor det skærer mig i hjertet, at dette er 

hverdagen!  

Dette er et forsøg på at give indblik i en virke-

lighed, som vi (og vores børn SLET ikke) kan 

være tjent med, og som jeg i grad håber, vi 

kan få ændret og opprioriteret, for det vores 

fremtid, vores guld, der ikke er tid og hænder 

til." 

Læs hele hverdagsberetningen fra Sofie her 

Mød Sofie til 8. marts arrangementet på 

DOKK1, hvor hun sætter fokus på vilkår i 

dagtilbud.  

8. marts i Århus  

 

OBS Hvis du har en hverdagsberetning, du vil 

dele, så skriv til post@aafo.dk   

PS Nyhedsbrevet bliver også læst af vores 

lokalpolitikere 

 

Landsdækkende undersøgelser afløser lokale 

forældretilfredshedsundersøgelser 

Regeringen, KL og danske regioner har ind-

gået en aftale om at der skal være landsdæk-

kende brugertilfredshedsundersøgelser på 

dagtilbuds og skoleområdet. Derfor har man i 

Århus valgt at udskyde forårets forældretil-

fredshedsundersøgelser. Vi har været vandt 

til undersøgelser med en kvalitet, vi ikke har 

været tilfreds med. Kringlede spørgsmål, 

spørgsmål til forhold vi reelt ikke kan vide 

noget om. Og formålet har alle dage været 

uklart – er det lokalt ledelsesværktøj eller tal 

politikerne kan bruge i forsvar fra kvaliteten? 

Seneste møde om tilfredshedsundersøgel-

serne var der ellers hul igennem, og vi gik fra 

mødet med håb om en for fremtiden forbedret 

undersøgelse. Vi må indrømme, at vi hellere 

så et tæt lokalt samarbejde med alle interes-

senter på området om en kommende, forbed-

ret undersøgelse end en ensartet standart for 

hele landet. Men vi får se. 

 

 

 

 

 

 

 

https://pov.international/danmarks-statistiks-normeringstal-for-vuggestuer-er-ikke-retvisende/
https://pov.international/danmarks-statistiks-normeringstal-for-vuggestuer-er-ikke-retvisende/
https://bupl.dk/nyhed/din-virkelighed-og-din-normering-er-den-vigtigste/
http://www.aafo.dk/Filer/Sofie_Bak_Hanse1.pdf
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Folketingsvalg på vej 

For ÅFO er det altafgørende at få børn og 

unge på dagsordenen til det kommende fol-

ketingsvalg. Vi bliver faktisk noget bekymre-

de, når vi ser at eksempelvis DR ikke nævner  

børn og unge, blandt de temaer, som helt 

sikkert er med i den kommende valgkamp.  

Hvis man spørger folk med børn (også også 

ret mange uden), så er børn det vigtigste, vi 

har. At sikre dem de bedste vilkår  i dagtilbud, 

skoler SFO og klubber burde være i top 3 

over kommende valgtemaer. At det ikke alle-

rede er sådan, det  forstår vi faktisk ikke en 

dyt af.   

Vi vil gøre vores til at børn og unge kommer 

med på listen.  

 

Indtil videre er vi sammen med BUPL Århus 

og Ungdomsringen ved at planlægge et 

valgmøde om børn og unges fritid i SFO og 

klub. Mødet tilrettelægges som en samtalesa-

lon, hvor salen lytter med under parolen 

"samtaler er bedre end valgtaler". 

 

Vi forsøger også at få stablet et valgmøde om 

vuggestueliv på benene.  

Følg med på vores side for flere informatio-

ner.  

 

  

 

 

 
 

Følg din forældreorganisation på Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kontakt ÅFO 

Du kan kontakte vores sekretariatsleder, Met-

te, 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://www.facebook.com/aarhusforaeldre/

