Nyhedsbrev september 2017
Kære brugerråd i klubberne og
FUbestyrelser
Det er efterår og det betyder
valg til bestyrelser og råd.
Vi håber, I får et godt valg derude!

Om ÅFO
FUområdet blev i 2016 meldt samlet ind i
ÅFO foranlediget af ledelsen for at sætte
samarbejdet i gang. Men vi er bekendt med,
at ikke alle klubber faktisk ved, at området
er blevet meldt ind. Hvis I vil vide mere om
ÅFO, så tjek vores side www.aafo.dk.
Kontaktperson til ÅFO
Alle klubber skal have en kontaktperson i
ÅFO, så vi kan kommunikere direkte med
forældrene. Kontaktpersonen skal sende
henvendelser fra ÅFO videre til brugerrådet.
Skriv kontaktoplysninger og navn på klub til
post@aafo.dk.

Budgetanbefalinger fra ÅFO
Byrådet behandler lige nu kommende års
budget for Århus kommune. ÅFO har sendt
budgetanbefalinger til byrødderne:





Flere voksne
Ensartet, høj kvalitet
Morgenpasningstilbud i 4. klasse.
Genovervej indflytning af klubber på
skoler, når det ikke giver mening.
Budgetanbefalinger fra ÅFO.

Brugerråd
Vi har afholdt inspirationsmøde om det
meningsfulde arbejdet i SFOforældreråd. Vi
har samlet oplæg og skrevet noter sammen
efter mødet. Noget af det kan også bruges i
klubregi. På sigt vil vi holde lignende møder
for klubberne. InspirationsmødeSFO.

FUbestyrelser
ÅFO har søgt om at komme til at sidde
med i to FUbestyrelser som organisationsrepræsentanter. Vi krydser fingre!

Debatindlæg i Politiken
ÅFO har sammen med de andre forældreorganisationer skrevet et indlæg om
fritidsinstitutionernes vilkår:
"Skoledagen skal afkortes for alle børn, og
vores fritidsinstitutioner skal genoprettes. Fordi
leg, venskaber og fællesskaber har fantastisk
stor betydning for børns og unges trivsel,
udvikling, dannelse og livsduelighed."
Debatindlæg om fritidsinstitutioner i DK

I kan altid ringe eller skrive til vores sekretariatsleder
Mette, hvis der er noget, I gerne vil drøfte med ÅFO.

Valgdebat om ungemiljøer
Vi har afholdt et fællesmøde om klubber på
skoler. Vi havde et fint møde og der blev
udklækket gode ideer. I november holder vi
valgmøde om ungemiljøer i Århus.

Ris, ros og gode ideer er altid velkomne.
ÅFO er forældrenes interesseorganisation - vi vil
gerne bruges!
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