
 

 

Oktober-nyheder fra Århus Forældreorganisation  

 
Kære forældre med børn i dagtilbud i Århus kommune  

Det er blevet efterår. Der også vedtaget  en ny budgetmodel, efter at 1. udgaven blev forkastet af 

forældrene, så nu er der ikke længere dagtilbud,  der skal spare. Byrådet har også landet budget 

for 2022 for Århus. Dagtilbuddene har valgt nye bestyrelser, og så er der snart valg til byrådet.   

ÅFO afholder ikke vælgermøde, men er klar til at holde møde med alle de politikere, som bliver 

valgt ind i det politiske udvalg for børn og unge. De er vores samarbejdspartnere, og vi vil sørge 

for, at de er klædt ordentligt på til deres arbejde. Men vi er så heldige at forældregruppen 

#MinimumsnormingerÅrhusKV2021 har stablet et fedt vælgermøde om det gode børneliv på 

benene.      

 

Tillykke til de nye bestyrelser  

Fra ÅFO vil vi gerne ønske jer alle tillykke 

med valget til jeres lokale bestyrelse. Det 

er guld værd lokalt, men også i et by-

dækkende perspektiv. Tusind tak fordi I 

stiller op! Vi ønsker os et tæt og godt 

samarbejde med jer, så brug os endelig.   

Vi er nemt tilgængelige både på telefon 

og mail. Vi kommer også gerne ud til jer 

og fortæller om vores arbejde eller hvis I 

har noget, som I ønsker at drøfte.      

Læs: I er medlem af ÅFO   

 

Dagtilbudsbestyrelsernes dag  

ÅFO, DTLÅ og to forældrerepræsentanter 

fra lokale bestyrelser har sammen med 

forvaltningen planlagt en dag med fokus 

på bestyrelsesarbejde d. 24/11   

Det er en gammel tradition på 

skoleområdet, så det bør selvfølgelig 

også eksistere for dagtilbud. FOLA, vores 

landsorganisation vil stå for dagens  

 

 

 

workshops og oplæg. Der vil være fokus 

på det gode samarbejde, op på hvordan 

I som forældre og jeres institutioner får 

mest ud af jeres indsats i bestyrelsen.    

Læs mere om FOLA her   

 

 
Vælgermøde om dagtilbud 

Forældregruppen #Minimumsnormeringer 

KV2021 afholder vælgermøde d. kl. 19-

21.30 I FO-byen. Vi anbefaler alle 

forældre og ansatte til at troppe op og 

vise politikerne at børneområdet er ’high-

politic’. Rikke Yde Tordrup er desuden 

super sej. Læs mere her 

Læs mere her og tilmeld dig 

begivenheden her 

http://www.aafo.dk/Filer/Dagtilbuddet_er_medlem_af__rhus_For_ldreorganisation-1.pdf
https://fola.dk/om-fola/hvem-er-fola
https://www.rikketordrup.dk/
https://www.facebook.com/events/587874989175117/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/587874989175117/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/587874989175117/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


 

 
Budgetforlig 2022 

På dagtilbudsområdet kom der som 

forventet ikke mange nye penge i omløb, 

da tilførslen af flere penge til området jo 

allerede er besluttet med de tidligere års 

budgetter som konsekvens af lov om 

minimumsnormeringer. Vi har gennem så 

mange år været vidne til, at der hvert år 

blev filet lidt af budgetterne, så derfor er 

det stort, at det nu går den anden vej. Vi 

var til gengæld meget skuffede på 

fritidsområdets vegne, da der med budget 

2022 ikke blev afsat en krone til SFO og 

klubberne. Det til trods for at ambition-

erne og visionerne for området ellers ikke 

fejler noget. Læs pressemeddelelsen her 

  

 

 

 

 

Ny ny budgetmodel 

Efter massive protester fra forældre både 

i pressen og til ÅFO’s online budget-

møde, hvor rådmanden var gæst, valgte 

rådmanden at trække den kritiserede 

model tilbage. Han har besluttet sig for en 

modereret udgave. Den gamle model 

omfordelte 114 mio. kr. fra ’normal-

området’ til børn i udsatte og sårbare 

positioner. Vi så dermed en massiv 

sammenblanding af begreberne om 

minimumsnorminger og sociale 

normeringer, som vi i ÅFO ikke kan 

acceptere. Minimumsnorminger er for alle 

børn, de særlige indsatser, som 

eksempelvis børn i udsatte og sårbare 

positioner naturligvis kræver skal flyde 

ovenpå. Med den nye model omfordeles 

nu kun XX mio. kr. Samtidig er der indlagt 

et særtilskud, som tages fra de 

institutioner, der ville få tilført flest midler 

og overføres til de der ville miste penge. 

Det er pænt teknisk. Nørderne kan tilgå 

alt materialet om den nye model 

her: Plancher, Notat, FAQ 

 

Succeskriteriet for ÅFO var, at ingen 

måtte miste penge og at alle skulle have 

lidt mere. Sådan endte det så også. Vi 

var glade for den dialog, som vi havde 

med rådmanden og tilfredse med 

resultatet. Vi vil fortsætte med at påpege, 

at minimumsnorminger er for alle børn, 

og at det begreb skal adskilles helt fra 

sociale normeringer. 

Minimumsnorminger skal gælde på 

institutionsniveau. Pelle i Øst kan ikke 

bruge Saras gode normeringer fra Nord til 

noget som helst. Vi vil have samme gode 

grundvilkår for alle børn. 

  

 

 

 

 

Husk ÅFO’s generalforsamling onsdag d. 

23 februar. Tid, sted og dagorden følger.  

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Århus Forældreorganisation 

http://www.aafo.dk/nyhederdb_view.php?ID=204
http://www.aafo.dk/Filer/Ny_budgettildelingsmodel_p__dagtilbudsomr_det_-_Orienteringsm_de_med__FO_d._13._oktober_2021.pdf
http://www.aafo.dk/Filer/Notat_om_ny_budgettildelingsmodel_p__dagtilbudsomr_det.pdf_oktober_2021.pdf
http://www.aafo.dk/Filer/Sp_rgsm_l_og_svar_om_ny_budgettildelingsmodel.pdf_oktober_2021.pdf

