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Ny bestyrelse
Bestyrelsen 2009-2010 er blevet afløst af en ny 
bestyrelse. 

Den nye bestyrelses 
mærkesager er:

Øget forældreindflydelse

Nuanceret børnesyn

Indførelse af minimums-
normeringer - ud fra 
eksperters anbefalinger  

Nedsættelse af 
forældrebetaling/takster 

Kvalitetssikring af 
fremtidig deltidsordning
Læs mere herom i næste nyhedsbrev!

Generalforsamlingen 
var en succes!
Spændende oplæg v. Mogens Nygaard Chri-
stoffersen, skribent bag  SFI-rapporten ”Bør-
nehavens betydning” (kan læses på FNÅs 
hjemmeside) blev efterfulgt af bestyrelsens be-
retning for 2009 ved Jesper Lindholm, Formand 
for FNÅ, læs den på www.forældrenævnet.dk. 
Valg af ny bestyrelse resulterede i en ny og 
styrket bestyrelse på 9 medlemmer, som alle 
er klar til endnu et udfordrende og interessant 
år i FNÅ. 
Se dem alle på www.forældrenævnet.dk

Status vedrørende 
afgående bestyrelses 
mærkesager:
Afskaffelse af modulordningen 
Borgmesteren har lovet at modulordningen vil 
blive afskaffet og aldrig genindført, ordningen 
erstattes muligvis af en deltidsmodel. FNÅ vil 
arbejde hårdt på at fejlene fra modulordningen 
ikke bliver gentaget, dvs. at nogle forældre 
ikke skal betale relativt mere end andre, og at 
fleksibiliteten bliver reel og ikke udelukkende 
økonomisk.  

Fritvalgs kostordninger
Den tvungne madordningen fik dødsstødet i 
januar efter en farce i folketinget. Ordningen 
blev gjort frivillig, med virkning fra august - godt 
hjulpet på vej af protester fra Århus. Dette er 
et fremskridt, men der mangler fortsat penge til 
reel finansiering. Nu kan der idet mindste siges 
nej tak til uholdbare madordninger, og institutio-
ner, der har velfungerende ordninger, kan væl-
ge at fortsætte. Se FNÅs Pressemeddelelse på 
www.forældrenævnet.dk.
Det er vigtigt at understrege, at forældrene 
skal høres forud for en beslutning i de valgte 
organer om ja eller nej til madordningen. Det er 
ikke dagtilbudslederen, som har den endelige 
beslutning. Dette valg skal være truffet inden 
27. april, ifølge rådmanden, hvilket er proble-
matisk, da der ifølge ham selv stadig ikke fore-
ligger et færdigt lovgrundlag for ordningen, og 
at man i Århus Kommune deraf først til efteråret 
skal tage stilling til den ”nye kostordnings vilkår” 
(Pressemeddelelse fra Jacob Bundsgaard d.6. 
april). FNÅ har påpeget dette problem overfor 
rådmanden. 
På vores hjemmeside kan man se svar på rund-
spørge, der belyser de gode og dårlige sider/
ideer ved de tidligere obligatoriske frokostord-
ninger i Århus i en anonymiseret udgave. Dette 
kan eventuelt tjene til inspiration, når der skal 
træffes til- eller fravalg om den nye ordning.
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Nedbringelse af takster 
Her er der stadig lang vej – selv om både Kon-
servative og SF har lovet FNÅ en kulegravning 
af taksterne i Stiften tidligere på året, og at man 
med mulighed for at sige nej til kostordning som 
forælder kan undgå en udgift på op til 467 kr. 
pr md. 

Forældreindflydelse og 
medbestemmelse: 
dette emne har hovedsageligt været koncen-
treret omkring arbejdet med indstillingen om 
Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Århus 
kommune. Læs høringssvar på www.forældre-
nævnet.dk. 
Der er fortsat meget at gøre for at gøre foræl-
drenes medbestemmelse og indflydelse reel 
også inden for dagtilbudsområdet. Særligt for-
di områdestrukturen fra 2007 har indført flere 
led mellem forældre og beslutningstagere. Når 
denne struktur skal evalueres i efteråret vil FNÅ 
fremlægge sine holdninger med henblik på at 
genetablere den lokale forældreindflydelse. 

100 dage

Århus kommune har lanceret et udspil under 
navnet ”100 dage for byens børn og unge”. Se 
kommunens hjemmeside herom på http://www.
aarhuskommune.dk/Servicesider/organisation/
Boern-og-Unge/100-dage.aspx.
Læs også Forældrenævnets forslag til proces 
og indhold i de 100 dage på www.forældrenæv-
net.dk
Det kan også anbefales at læse pædagogerne 
’dagbøger’ på BUPL Århus’ hjemmeside

Husk os på facebook

Bliv kontaktperson 
Er du formand i forældreråd/bestyrelse så bliv 
kontaktperson for Forældrenævnet.
send en mailadresse til den adresse du mat-
cher og bliv oprettet i gruppen:
sforaad@foraeldrenaevnet.dk 
foraeldreraad@foraeldrenaevnet.dk  
dtbestyrelser@foraeldrenaevnet.dk 

Obama har rundet sine første 100 dage som præsident.

Århus Kommune er snart færdig med ”100 dage”.


