
Forældrenævnets nyhedsbrev  november 2012 
 

 
 

 
 
 
 
Kære forældre i Århus 
Godt, at der ikke skal bokses med flere nye 
besparelser i år. Vi håber, at det giver plads til 
et godt og udbytterigt forældresamarbejde på 
alle niveauer. 
 
Stort tillykke til alle jer, der er blevet valgt ind i 
råd og bestyrelser! Vi håber, at I vil invitere os 
med på et bestyrelses-/SFOforældrerådsmøde, 
så vi kan fortælle om vores arbejde, og I kan 
komme med input til os!  
 
FNÅ er for alle forældre! Så også forældre, der 
ikke sidder i råd eller bestyrelse, kan kontakte 
os og få indflydelse på vores arbejde eller for at 
få hjælp, råd eller vejledning.  

 

 
Lettelse i FNÅ 
Besparelserne på vores børn blev aflyst. FNÅ 
var selvfølgelig med mod besparelser hele ve-
jen. Og tænk denne gang nyttede det og vores 
børn gik fri! Vi tager det som udtryk for, at politi-
kerne har erkendt, at 'nok er nok'!  
  
I budgetteksten står der, at man 'ønsker at be-
vare serviceniveauet i dagtilbud og SFO’. Det 
lykkedes ved, at man brugte nogle af 'norme-
ringspengene' fra regeringen, resten gik til at 
lappe andre huller i Århus kommunes budget. 
 
FNÅ ønsker en langt mere visionær og langsig-
tet strategi og en prioritering af bedre normerin-
ger. Århus fik 29 mio. kr. fra regeringen til netop 
det formål. FNÅ fastholder, at de penge skulle 
være brugt til det, de blev givet til! Der er øget 
bevågenhed på kommunerne, fordi pengene 
ikke er blevet anvendt som aftalt. Det er i den 
nye finanslov indskærpet at normeringerne fra 
2012 - 2013 vil blive fulgt nøje! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
I budgettet blev der afsat 15 mio. kr. til forstær-
ket og tidlig sprogindsats (se mere herom).  
FNÅ støtter tiltag, der forbedrer pladsgarantien, 
og vi støtter en øget indsats for flere dagpleje-
pladser.  
 
Arbejdet med at forbedre kvaliteten og skaffe 
mere voksenkontakt til vores børn fortsætter! 
Læs FNÅs pressemeddelelse her. 
 

 
FNÅ inviterer til temaaften  

FNÅ synes selvfølgelig, at debat om forældre-

samarbejde er fantastisk vigtig. 

 

Vi har inviteret Niels Kryger, som er lektor på 

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), 

Aarhus Universitet. Han åbner til debat med 

spørgsmålet: Ud fra hvilket menneske- og  læ-

ringssyn skal samarbejdet mellem daginstitution 

og forældre finde sted? 

 

Samsøgadesskole 28. nov. kl. 19-21 

Læs mere her. 

 

 
Dialogmøde med rådmanden  
- nu med FNÅ i panel! 
De årlige dialogmøder med rådmanden har 
ændret form: FNÅ, Foreningen af Skolebesty-
relser og Børn- og Ungerådet er klar til panel-
debat.  
Møderne finder sted d. 19. og d. 26. nov. 
Læs mere her 
 

http://www.foraeldrenaevnet.dk/2012/10/budgetforlig-for-2013/
http://www.foraeldrenaevnet.dk/2012/10/temaaften-om-foraeldresamarbejde/
http://www.foraeldrenaevnet.dk/2012/11/fna-i-paneldebat-med-bla-radmanden-til-dialogmode/
http://fnaa.dk/
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Tidlig sprogindsats 
I FNÅ er vi er glade for, at byrådsindstillingen 
fastslår, at pengene, der er afsat til forstærket 
tidlig sprogindsats, skal bruges lokalt og børne-
nært. 
 
FNÅ har givet følgende råd til forvaltningen: 
forældrene skal inddrages som en ressource i 
sprogarbejdet. FNÅ foreslår, at man lokalt un-
derstøtter sprogarbejdet med 'forældrehygge' i 
institutionerne, hvor forældrene mødes f.eks. 
om madlavning, fordi man på den måde bringer 
sin egen kultur i spil gennem madtraditioner, 
hvilket er en god indgang til sprogarbejdet.  
Vi foreslår, at der eventuelt inddrages frivillige 
forældre som rollemodeller.  
 
I Dagtilbud Ellekær har man stor succes med 
ansættelsen af en forældrevejleder, som indgår 
i sprogarbejdet ved at oprette lokale forældre-
grupper med fokus på sprogarbejdet. Det synes 
vi er en meget spændende tilgang og indsats, 
som evt. kunne udbredes.  
 
FNÅ støtter, at forvaltningen lægger op til, at 
man lokalt beslutter, om man vil satse på øget 
sprogindsats, og at der lokalt ansøges om mid-
ler, der er øremærket indsatsen. 
 

 
 

HUSK kryds i kalenderen 

FNÅ holder generalforsamling onsdag d. 27. 

februar. Kom og vær med til at bestemme  

hvilken vej, FNÅ skal gå.  

Stil op til bestyrelsen eller stem på din favorit!   

 

 

 

Forældrenævnet i Århus (FNÅ) 

FO-byen, Frederiksgade 78 C, 8000 Århus C.  

Tlf. 25 48 17 31 

post@foraeldrenaevnet.dk 

www.foraeldrenaevnet.dk 

 

 

 

 

 

 
Høringssvar: valg til skolebestyrelse 

FNÅ har tilsluttet sig den indstilling der fore-

ligger til byrådet vedr. valg til skolebestyrel-

ser/SFOråd.  

 

FNÅ har fremhævet at der skal mere fokus på 

SFOforældrerådene, at de bør have formelle 

kompetencer og høringsret.  

Læs FNÅs høringssvar  

 

 
Husk at henvende dig til FNÅ med gode ideer, ris 

eller ros! 

 

 

 

 

 

http://www.foraeldrenaevnet.dk/
http://www.foraeldrenaevnet.dk/wp-content/uploads/2012/10/FN%C3%85-h%C3%B8ringssvar-vedr-valg-til-skolebestyrelse-og-SFOfor%C3%A6ldrer%C3%A5d.pdf

