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Kære forældre med børn i SFO og klub i 

Århus. Sommeren kommer snart, men indtil 

da må I nøjes med nyheder fra Århus’ 

forældreorganisation. 

 

Stærk bestyrelse I ÅFO 

I februar fik vi valgt et stærkt og mega 

ambitiøst nyt hold. 8 medlemmer blev 

genvalgt og 3 nye kom til. Så et sekund fra 

kampvalg! På vores hjemmeside kan du se, 

hvem de er.  

 
Morgenthaler har tegnet den skønne tegning til begivenheden.  

 

Børnenes grundlovsdag 

ÅFO har sammen med Børne og Ungerådet, 

Børn og Unge-byrådet og Århus 

Ungdommens Fællesråd planlagt Børnenes 

Grundlovsdag på Godsbanen  

D. 1. juni. Kl. 14-18.00 

 

Vi holder en fest for børn og unge og fejrer at 

de har rettigheder og at de har noget at skulle 

have sagt.  

Programmet er for fedt – og er perfekt til børn 

og unge fra ca. 10-18 år. 

Programmet for Børnenes grundlovsdag 

Invitation til Børnenes Grundlovsdag 

 

ÅFO har udsendt invitationen til ledelse og 

råd i SFO og klub og det er udsendt i 

ugepakken fra B&U.  

Vi håber på at gøre Børnenes Grundlovsdag 

til en fest i Århus hvert år fremover. Bedst 

kunne det være, hvis vi kunne lave et 

program for alle børn og unge fra 0-18 år.  

 

Endeligt bekræftet - SFOforældreråd er 
fortsat obligatoriske.  

Efter en grundig udvalgsbehandling og en 
spændende og usædvanlig ordentlig debat i 
byrådssalen blev det besluttet, at SFO-
forældreråd fortsat skal være obligatoriske.  

I ÅFO vil vi gerne takke udvalg og rådmand 
for behandlingen af forslaget. Bünyamin 
Simsek slår fast, hvad det handler om: 'hvis 
der ikke er SFOforældreråd på skolerne, 
mangler der en vigtig samarbejdspartner i 
dialogen om, hvordan vi skaber de bedste 
rammer for vores børns SFO'. JA PRÆCIS!  
Maria Sloth, EL: 'Det er en udvidelse af 
demokratiet og det er fornuftigt!' YES! 
Jan Ravn Christensen, SF: 'SFO har en egen 
værdi - det er et selvstændigt tilbud, som 
forældrene også skal være med til at værne 
om!' SÅDAN!  
Anne Nygaard, R pointerede at synergien i 
samarbejdet mellem skolebestyrelse og 
SFOforældreråd er værdifuld. ENIG!  
Lisbeth Lauersen, S: 'er tilfredse med 
udvalgsbehandlingen, og glade for at der nu 
sker en opfølgning på sagen' - TAK!!! 
Lars Boye, NB: er imod, fordi det er "et 
centralistisk forslag". - Tja så er 
skolebestyrelser og dagtilbudsbestyrelser vel 
også centralistiske elementer?  

I ÅFO er vi glade for, at byrådet centralt fra 
sikrer forældrene rum til at gøre deres 
indflydelse gældende i formaliserede rammer. 
Det er sådan vi sikrer, at demokrati ikke bare 
er noget vi siger, men også noget vi gør! 

Hvis det er svært at få forældrene til at stille 
op - så må man se på, hvordan man sælger 
'pakken'. Når det gøres tindrende klart, at det 
gavner børnene i SFOen, at forældrene 
bidrager med deres meninger og gode ideer, 
ja, så skal forældrene nok melde sig på 
banen. Vi vil nemlig gerne, når vi får lov! 

 

Høringssvar fra ÅFO 

SFOforældreråd og aftenåbent 

Mål og indholdsbeskrivelse 

 

 

 

https://www.aarhus.dk/da/politik/Raad-og-naevn/Boerne-og-Ungeraadet/Om-Boerne-og-Ungeraadet.aspx
https://www.aarhus.dk/da/politik/Raad-og-naevn/Boern-og-Unge-byraadet.aspx
http://aauf.dk/
http://aauf.dk/
http://www.aafo.dk/nyhederdb_view.php?ID=143
http://www.aafo.dk/Filer/Bornenes_Grundlov_Invitation__1_.pdf
https://www.facebook.com/BnyaminSimsek
https://www.facebook.com/BnyaminSimsek
https://www.facebook.com/maria.sloth.7
https://www.facebook.com/janravnchristensen
https://www.facebook.com/radikalenygaard/
https://www.facebook.com/lisbeth.lauersen
http://www.aafo.dk/Filer/H_ringssvar__rhus_For_ldreorganisation_SFOfor_ldrer_d_og_aften_bent.pdf
http://www.aafo.dk/nyhederdb_view.php?ID=142
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Farvel til Børne- og ungerådet i Århus  

Børne- og Ungerådet i Århus lukkes ned. Det 

har byrådet besluttet. Vi mister en vigtig 

samarbejdspartner og politikerne mister et 

råd med forstand på børn. I ÅFO er vi 

temmelig skeptiske overfor politikere, der ikke 

værdsætter gode råd.  

Lederen i Stiften har skrevet en skarp leder 

om sagen.  "Politikerne bør genoverveje 

beslutningen, for naturligvis er der brug for en 

gruppe eksperter, der kan vejlede, inden 

beslutninger træffes på områder med så stor 

vigtighed som trivsel for vores børn og unge. 

Tilmed på frivillig vis." Læs lederen 

 Så meget for frivilligheden 

 

Forældretilfredshedsundersøgelsen 

Debatindlæg af ÅFOs næstformand  Anne 

Ernst Grøndal bragt i Stiften april.  

Uddrag ”De ansatte ser det som deres job at 

skabe tryghed overfor forældrene. Det 

harmonerer dårligt med at orientere om 

potentielt farlige 'alene-situationer', 

manglende nærvær, aflyste aktiviteter og højt 

sygefravær uden vikardækning. 

Når vi har krydset af, så er det ofte også med 

følelsen af, at der er noget, undersøgelsen 

ikke får med - ja, faktisk meget. For hvad med 

utilfredsheden? Hvor gør vi af den 

utilfredshed, der ikke handler om de ansattes 

indsats, men om rammevilkår og kvalitet?” 

Læs: Hvem måler utilfredsheden?  

Læs mere  

I debatindlægget om forældretilfredsheds-

undersøgelsen henvises der til Rasmus 

Willigs artikel fra marts Forældrene hører 

ingenting 

I artiklen henvises også til BUPLs 

alenetidsundersøgelse. Den kan du læse 

mere om i JPs artikel Alenetid  

 

 

 

 

 

4. klasses børn uden morgenpasning 

Vi hører fra bekymrede forældre, der efter 

sommerferien står uden pasning til deres 

børn om morgenen før skolen åbner. Det skal 

der findes en løsning på.  

Vi vil opfordre forvaltning og politikere til at få 

undersøgt behovet og finde en løsning. Vi 

påpegede problemet allerede, da det blev 

besluttet at rykke 4 klasserne i klub. Men det 

er jo ikke for sent at få lavet en løsning.  

 

 
Aktion – kursus til børneministeren. 

ÅFO støtter op om, at der er brug for at vores 
børneminister får et grundkursus i børns 
udvikling. Der er brug for, at hun ikke glemmer 
at læreplaner, uddannelse, sproginitiativer osv. 
er ok, men aldrig kan erstatte børns helt 
grundlæggende behov for nærvær med voksne. 

Donationer på 1 krone pr. person (ikke mere, 
ikke mindre) overføres til Familiepolitisk 
Netværk på MobilePay nr: 22 38 76 51 INDTIL 

DEN 1. JUNI. Link Grundkursus event  

 

 

Kontakt ÅFO 

Du kan kontakte  

vores sekretariatsleder,  

Mette, hvis du vil vide mere 

om ÅFO, har spørgsmål 

eller problemstillinger, som 

du vil drøfte med din forældreorganisation. 

 

Ris, ros og gode ideer er altid velkomne. 

 

ÅFO er forældrenes interesseorganisation 

- vi vil gerne bruges!  

 

file:///C:/Users/AAFO/Dropbox/NYHEDSBREVE/2017%20nyheder/%22http:/stiften.dk/…/Saa-meget-for-frivilligh…/artikel/447601
http://stiften.dk/laeserbrev/Foraeldre-undersoegelse-Hvem-maaler-utilfredsheden/artikel/449371
http://www.bupl.dk/fagbladet_boern_og_unge/nyheder/tavshedskulturen_haerger_foraeldrene_hoerer_ingenting?opendocument
http://www.bupl.dk/fagbladet_boern_og_unge/nyheder/tavshedskulturen_haerger_foraeldrene_hoerer_ingenting?opendocument
http://jyllands-posten.dk/aarhus/politik/ECE9464165/undersoegelse-aarhusianske-paedagoger-er-alene-med-18-boern/
https://www.facebook.com/events/237652100045292/
https://www.facebook.com/events/237652100045292/

