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Mindre kendte end Thomas Helmigs og 
Medinas hit ”100 dage” er S, SF og R’s ”100 
dage - for de århusianske børn”, som er del 
af et fælles udspil fra de 3 partier. ”Dan-
marks bedste daginstitutioner til de Århu-
sianske børn”. Heri fremlægges det, at fra 
d. 1/1 og 100 dage frem skal den nye børn 
og unge rådmand sætte gang i en proces, 
hvor forældre, interesseorganisationer og 
medarbejdere kommer med deres bud på 
hvad, der skal til for at forbedre århusianske 
institutioner. 
FNÅ arbejder på et inspirationskatalog til 
rådmanden med udgangspunkt i FNÅ’s 4 
fokuspunkter. Se www.forældrenævnet.dk. 
FNÅ fremsætter krav om, at de 100 dage 
også skal være 100 dage for byens SFOer! 
Derudover vil FNÅ viderebringe anbefalin-
ger fra SFI-rapporten - Se www.forældre-
nævnet.dk 
Skriv til Forældrenævnet og få dine syns-
punkter viderebragt til rådmand og politi-
kere! 

I samarbejde med en gruppe forældre er 
FNÅ ved at foretage en undersøgelse af 
kostordningen. Vi har nået ca. 40 % af insti-
tutionerne og knokler for at nå 100. Ca. 70 % 
af de adspurgte ønsker ordningen afskaffet. 
15 % vil gerne fortsætte, men mener samti-
dig, at de havde bedre vilkår før ordningen 
blev obligatorisk. Forældrenævnet har afle-
veret et protestbrev til borgmesteren. Han 
har meldt, at han gerne samarbejder med 
FNÅ om en forbedring, det samme har ven-
stre, konservative og enhedslisten. 

Thomas Helmig og Medina hitter med ”100 dage”
Foto fra www.thomashelmig.dk 
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100 dage Protestbrev kostordningen 
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Kommunalvalget, 
det lovede de:
November var en laaang måned i kommu-
nalvalgets tegn. FNÅ arbejdede på at få 
børn- & unge-emner på dagsordenen og 
det lykkedes i høj grad. I medierne føg det 
med løfter til gode for børnefamilierne i År-
hus. Vi bringer her de vægtigste. FNÅ har 
nu en fornem opgave i at holde politikerne 
fast på det lovede.

Nikolai Wammen lover flere penge til kost-
ordningen, som reaktion på FNÅs undersø-
gelse, offentliggjort på DR1 d. 12/11: ”Den 
undersøgelse gør et stort indtryk på mig, og 
jeg tror […] at der er brug for, at der bliver 
brugt nogle flere penge på mad […]Det vil 
jeg arbejde for.
Wammen i læserbrev d. 4/11: ”Vi siger far-
vel til modulordningen - Og med det farvel 
følger et konkret løfte: Ordningen bliver ikke 
genindført med mig som borgmester.”
 
Fælles udspil fra S, SF og R: 
- afskaf modulordningen og giv mulighed for 
at vælge mellem heltids- og deltidspladser 
- at besparelsen på modulordningen tilba-
geføres til institutionerne 
- at arbejde for takststop
+ 100 dage med fokus på børnene
 
Konservative: Marc Perera melder, at det 
vigtigste er forældrene valgfrihed (modul-
ordning) og at taksterne holdes i ro. ”Jeg 
mener, det er farligt at sende de foræl-
dre med et lille modul ud i takststigninger, 
der kommer til at skade privatøkonomien” 
(29/10 Stiften)
Venstre vil bevare modulordningen, men i 
en mere ’smidig udgave’: ”Lad os blive in-

spireret af institutioner, hvor ordningen ad-
ministreres smidigt og forældrene er tilfred-
se,” Gert Bjerregaard i læserbrev (4/11 JP)
Venstre og SF er efter fremsat krav fra FNÅ 
og SOS (Skole og Samfund) parate til at se 
på mulighederne for lavere takster i dagin-
stitutioner og SFO’er (8/12 Stiften)

Fokus på SFO
Forældrenævnet indgår i arbejdet med at 
definere “mål og rammer for SFO i Århus 
Kommune” i kommunens fælles arbejds-
gruppe med SFOledere, BUPL, FOÅ, Sko-
leledere m.fl. Næste møde d. 7. januar. 
D. 26/11 afholdt FNÅ fælles SFOrådsforæl-
dremøde.  Læs referat og status på arbej-
det på www.forældrenævnet.dk
OPFORDRING: Henvend dig til FNÅ med 
andre SFOemner!

FNÅ i pressen:
”Pasningstaksterne skal kulegraves”: 
http://stiften.dk/article/20091208/AAS/712089931/1002
”Pengene går ikke til mad”
se TVAvisen d. 12/11kl. 21 på DR1
”Glæde over opgør med modulordningen”: 
http://jp.dk/indland/aar/politik/article1849528.ece

Se flere på www.forældrenævnet.dk


