Nyheder maj 2017
Kære forældre med børn i dagtilbud 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.

undersøgelse af årsagen til forskellene
kommer før en fordeling af midlerne til
dagtilbuddene.
Læs mere om regeringsudspillet her:
FOLA pressemeddelser
BUPL pressemeddelse mv.
FOA pressemeddelse

Invitation til fyraftensmøde
BUPL Århus og Århus Forældreorganisation
inviterer forældre og pædagoger til debat.
Mandag d. 22. maj kl. 17.30-19.00.
”Hvad betyder øget fokus på tidlig læring for
syn på, hvad børn behøver, og hvilke andre
forståelser af børn bliver udfordret?”
V/Lene S.K. Schmidt, lektor, ph.d., cand.mag.
Se invitationen her
Ny børnepakke fra regeringen
I ÅFO er vi glade for, at der er fokus på
dagtilbudsområdet og for at der er flere
penge på vej. Men det er museskridt, der
bliver taget, og der er meget lang vej hjem.
Forslaget om sociale normeringer er centralt.
Men vi mener sådan set, at man støtter
udsatte børn bedst ved at støtte alle børn.
Vi savner en minister, der vil anerkende, at
der er for få voksne sammen med vores børn
i dagtilbuddene.
Vi er selvfølgelig spændte på, hvordan
børnepakken påvirker de århusianske
dagtilbud. Vi håber, at der bliver fokus på at
sikre en ensartet høj kvalitet på området.
Vi har overfor borgmesteren fremført, at
forskellene på normeringen dagtilbuddene
imellem er urimelige. Borgmesteren bakkede
det synspunkt op ”det må ikke være et lotteri,
om man får en god eller dårlig institution til sit
barn” sagde han. Vi håber derfor at en

Aktion – kursus til børneministeren.
ÅFO støtter 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

Penge til dagtilbud – spørgsmål fra ÅFO
Det er godt nyt for de århusianske børn, at
der fremover er lidt flere penge til rådighed til
at ansætte flere voksne. Det er vi meget
tilfredse med. Men der er også en hel del
spørgsmål, vi som forældreorganisation
gerne vil have svar på. Derfor har vi sendt et
åbent brev til byrådet. Læs det her
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Folkemøde
ÅFO var med til ’folkemøde’ om dagtilbud hos
Århus for velfærd. Vi mener at vi skal tage
udgangspunkt i børnenes behov frem for de
voksnes behov. Se film fra aftenen her

Morgenthaler har tegnet den skønne tegning til begivenheden.

Børnenes grundlovsdag
ÅFO har sammen med Børne og Ungerådet ,
Børn og Unge-byrådet og ÅUF planlagt
Børnenes Grundlovsdag på Godsbanen d. 1
juni. Programmet er for 10-18 år. Vi håber på
at gøre dage til en fest i Århus hvert år
fremover. Ambitionen er et program for 0-18
år næste gang
Programmet for Børnenes grundlovsdag

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.
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 forældretilfredshed
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
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!
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