
 

 
Oktober-nyheder fra Århus Forældreorganisation  

  

Kære forældre med børn i SFO og klub i Århus kommune 

Det er blevet efterår, og der er landet budget for 2022 for Århus kommune. Det er et noget trist 

budget for fritidsområdet, som ikke får en eneste krone. Dette til trods for vedtagelsen af den Ny 

vision for fritidspædagogikken. Det er vi faktisk mega skuffede over. 

Vi ser heldigvis en ny landspolitisk opmærksomhed på fritidsområdet. Vi er godt med i Århus, hvad 

angår fokus, men når det kommer til finansieringen af ambitionerne, må vi konstatere, at der er 

lang vej hjem. Men der kommer jo altid et nyt budget – ja, og snart et nyt byråd, så vi holder 

skansen. 

Husk at tænke på børnene og de unge, når du sætter dit kryds til november!  

 

 

Budgetforlig 2022 

Vi havde forventet, at byrådet ville følge op 

på deres flotte behandling af Ny vision for 

fritidspædagogikken ved at afsætte penge 

til området. I pressemeddelelsen om 

budgettet udtalte ÅFO’s formand følgende: 

”Det er altså ret useriøst. Hvordan kan man 

være bekendt at rose og prise en vision på 

fritidsområdet og så ikke afsætte en eneste 

kr. til området? Vi har i flere sammenhænge 

på landsplan rost Århus for den flotte vision, 

men når der ingen handling er bag de flotte 

ord, så klinger det lidt hult. Det er indtrykket 

af et temmelig underprioriteret område, man 

står tilbage med,” Anne Ernst Grøndal. 

Læs hele pressemeddelelsen her 

 

 

  

Flere frihedsgrader til skolerne 

En landspolitisk beslutning, om at skolerne 

her i post-coronatiden får mulighed for at 

forkorte skoledagen, er desværre en 

ufinansieret omgang for fritidsinstitutionerne. 

De står igen, igen overfor at skulle udvide 

åbningstiden, men det vil være helt op til den 

lokale skole at finde pengene til SFO- og 

klubtilbud, da de penge, man kan spare ved 

at forkorte skoledagen, er øremærkede til 

undervisningstiden. Vi har gjort, hvad vi 

kunne for at sætte fokus på den sag, men der 

er desværre ikke hul igennem endnu. 

Debatindlæg i Stiften: Flere frihedsgrader er 

en god ide men pengene skal følge med  

 

http://www.aafo.dk/nyhederdb_view.php?ID=204
https://stiften.dk/artikel/mere-frihed-til-skolerne-er-en-god-ide-men-pengene-skal-alts%C3%A5-f%C3%B8lge-med
https://stiften.dk/artikel/mere-frihed-til-skolerne-er-en-god-ide-men-pengene-skal-alts%C3%A5-f%C3%B8lge-med


 

Meningstilkendegivelse: Vi har fået en 

såkaldt ’meningstilkendegivelse’ vedlagt 

punktet på byrådets dagsorden: læs den 

her:mening 

 

Foretræde for byrådspolitikere i Børn og 

unge udvalget. ÅFO har også været til 

foretræde for det politiske udvalg. Vi fik 5 

minutters taletid foran udvalget. Der var ingen 

spørgsmål til indholdet af vores oplæg. Vi 

håber, det var fordi, det stod tindrende klart. 

Vi mindede politikerne om, at den længere 

skoledag jo i sin tid blev finansieret med 

midler fra fritidsområdet. Det er måske gået 

lidt i glemmebogen? I Århus hentede man 80 

mio. kr. fra fritidsområdet. Det var på sin vis 

fair nok, da åbningstiden jo blev reduceret. 

Men at der så ikke kommer penge til 

fritidsområdet, når det går den anden vej, det 

er jo besynderligt.          Læs hvad vi sagde 

her: Foretrædepapir  

Find hele sagen på byrådets dagsorden 

 

 

 Konference om fritidspædagogik 

Plads og Rum til fritidspædagogik 

Vores landsorganisation, FOLA var tilbage i 

september medafholder af en konference i 

København med fokus på fritidspæda-

gogikken. Målet var at være med til at sætte 

fritidspædagogikken på den politiske 

dagsorden – både nationalt og kommunalt. 

Hvert skridt tæller. 

Ung i Århus Øst sendte Søren Küsch Larsen, 

faglig koordinator til hovedstaden for at 

fortælle om arbejdet med tilblivelsen af den 

Nye fritidspædagogiske vision. Mødelederen 

ærgrede sig lidt over, at Søren ikke havde 

fået sin egen workshop, så flere kunne hente 

mere indgående inspiration fra det flotte 

arbejde i Århus. Måske næste gang? Mette 

Bach Larsen fra ÅFO var også med i 

paneldebatten - dog med en FOLA-forælder-

kasket på. Hun kom med det budskab, at 

fritidspædagog-fagligheden er på plads, og at 

det derfor fra nu af er politik... 

I ÅFO kæmper vi for fritidspædagogikken 

også nationalt, da det er ret klart, at hvis der 

skal ske mærkbare forandringer, så skal det 

komme nationalt fra. FOLA, BUPL, 

Ungdomsringen m.fl. arbejder for at der 

kommer en selvstændig lovgivning for 

fritidsområdet, det synes vi er ret 

interessant.   

  

ÅFO i Fritids- og 

ungdomsskolebestyrelserne  

Igen i år er 3 bestyrelsesmedlemmer fra ÅFO 

blevet udpeget af rådmanden til at sidde med 

i FU-bestyrelserne. Vi er med i Nord, Øst og 

Vest. Vi glæder vi os til at fortsætte 

bestyrelsesarbejdet. Især bliver det 

interessant at følge, hvad den nye fritidsvision 

kommer til at betyde i praksis her i Århus. 

Måske kender du ikke bestyrelserne for Ung i 

Århus? Find alle info her. 

Hvis du synes, det lyder spændende, så har 

du helt ret, for det er det! - Og det bedste er 

at du gerne må være med!!! Kontakt os 

endelig, så hjælper vi dig videre. 

 

 

https://dagsordener.aarhus.dk/vis/pdf/bilag/5c9346e1-914d-4559-a4c2-a689042eae9f/?redirectDirectlyToPdf=false
https://dagsordener.aarhus.dk/vis/pdf/bilag/b909ef2d-be9d-40ff-877e-62b7378c87e8/?redirectDirectlyToPdf=false
https://dagsordener.aarhus.dk/vis?id=cc8c8438-d97b-428d-88eb-9bfeae79fe60
https://www.aarhus.dk/demokrati/faa-indflydelse/foraeldresamarbejde/bestyrelser-i-fritids-og-ungdomsskole/


 

Stigende mistrivsel i Århus  

I Århus viser den nyeste trivselsundersøgelse 

blandt skoleelever at 17 procent mistrives i de 

aarhusianske folkeskoler: 'Det er tårnhøjt og 

alarmerende', som der står i artiklen fra BT. 

Her peger Thomas Medom, rådmand for 

Børn og Unge på mere bevægelse og 

kreativitet som vej ud af mistrivsel. Det kan 

der være meget rigtigt i. Vi peger på, at vi 

skal have tænkt SFOerne og klubberne med 

ind i indsatsen, sådan kommer vi bedst hele 

vejen rundt.   

Læs artiklen fra BT 

 

  

Vigtig dato! 

Husk ÅFO’s generalforsamling onsdag d. 

23 februar. Tid, sted og dagorden kommer 

senere. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Århus Forældreorganisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NY BUPL undersøgelse 

Billede af stigende mistrivsel bekræftes også 

af pædagogerne. Halvdelen af skole- og 

fritidspædagogerne ser et stigende antal børn 

i mistrivsel. Det haster med politisk handling, 

siger BUPL, som advarer om, at hvis ikke 

normeringerne forbedres, vil flere pædagoger 

brænde ud, og flere børn kan ende med en 

diagnose. Find undersøgelsen her. 

  

Artikler om fritidsområdet  

Rystende forhold i SFO og fifleri med 

økonomien 

Længere åbningstid i SFO og klub, men 

skolen beholder pengene  

De radikale vil give flere penge til fritid og kortere 

skoledage  

Støttepartier vil styrke SFO og klub på finansloven 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Telefon 25481731 

Mail post@aafo.dk 

www.aafo.dk 

FO-byen, Frederiksgade 78 C 

8000 Århus C 

 

ÅFO er forældrenes interesseorganisation – vi vil 

gerne bruges! 

 

https://www.bt.dk/samfund/17-procent-mistrives-i-de-aarhusianske-folkeskoler-det-er-taarnhoejt-og
https://bupl.dk/artikel/paedagoger-slaar-alarm-vi-ser-flere-ensomme-vrede-triste-og-usikre-skoleboern/
https://bupl.dk/artikel/rystende-forhold-i-sfoerne-alt-for-faa-paedagoger-og-fifleri-med-oekonomien/
https://bupl.dk/artikel/rystende-forhold-i-sfoerne-alt-for-faa-paedagoger-og-fifleri-med-oekonomien/
https://bupl.dk/artikel/laengere-aabningstider-i-sfo-og-klub-men-skolen-beholder-pengene/
https://bupl.dk/artikel/laengere-aabningstider-i-sfo-og-klub-men-skolen-beholder-pengene/
https://politiken.dk/indland/politik/art8317030/De-Radikale-vil-give-flere-penge-til-fritid-og-kortere-skoledage
https://politiken.dk/indland/politik/art8317030/De-Radikale-vil-give-flere-penge-til-fritid-og-kortere-skoledage
https://www.altinget.dk/boern/artikel/stoettepartier-vil-styrke-sfoer-og-klubber-paa-finansloven

