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Kære forældre 

Det har været et travlt halvt år, hvor vi 

har nået hele to sparerunder på bør-

neområdet i Århus. Men nu er det hel-

digvis snart sommerferie, så vi alle 

kan holde fri sammen med vores 

skønne børn.  

FNÅ ønsker alle en god lang dansk 

sommer med det hele.  

 

Det nytter - sommerbesparelserne 

reduceret 

Der er godt nyt, hvad angår de bebu-

dede besparelser på 35 mio. kr., som 

skulle spares ved en såkaldt ’tvungen 

opsparing’. De er nemlig blevet redu-

ceret til 10 mio. kr. Fantastisk! Der 

blev lyttet til alle os, der sagde stop! 

Tjek notat på www.forældrenævnet.dk 

FNÅs tiltag mod besparelserne 

FNÅ var fint og sagligt citeret i både 

JP og Stiften og absolut i top form, når 

det gælder velfunderet argumentation. 

FNÅ indkaldte til demo mod besparel-

ser sammen m. andre organisationer. 

Bl.a. lokale handikap-organisationer 

og DKF (lokal sammenslutning af fag-

foreninger for kommunalt ansatte). 

   
Tænk stort – tænk på de små - det gør FNÅ 

Besparelser på børn m. handikap  

Men det ser slemt ud for børn med 

handikap. Budgetrammen for handi-

kapområdet, som er lanceret sammen 

med en ny budgetmodel, er nemlig 

blevet vedtaget. En besparelse på 5 % 

rammer børn med de mest vidtgående 

handikap (kategori 1 og 2). Og der bli-

ver fremover lagt fast loft over udgif-

terne på h-området, selv om de er sti-

gende, pga. stigning i antal af h-børn. 

Det betyder, at budgettet vil blive un-

dermineret på sigt: i 2014 med 30 %! 

Men budgetmodellen er i høring nu. I 

indstillingen ligges der op til en, mener 

FNÅ, fejlagtig måde at fordele penge-

ne på. I stedet for som nu at lade res-

sourcerne følge det enkelte barn, vil 

man decentralisere alle midler til disse 

børn og ophøre med, at kategorisere 

dem. Det betyder, at institutioner med 

mange h-børn bliver dårligere stillet 

end dem med få, og ekspertisen 

spredt for alle vinde. Det synes FNÅ 

er en meget dårlig ide! Se høringsma-

teriale på www.forældrenævnet.dk 
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SFO stormøde 

FNÅ har afholdt stormøde for SFO-

forældreråd. Fremmødet blev ikke 

stort, men man skal jo starte et sted. 

Mødet gik godt, og der var klare bud 

på, hvad FNÅ ku’ gå i gang med: 

SFOforældreråd bør have stemmeret i 

skolebestyrelser i SFOanliggende. Det 

bør være en rettighed for rådene at få 

forelagt budget for SFOen, og så bør 

SFOforældreråd selvfølgelig have hø-

ringsret. FNÅ klør på! 

 

 
FNÅ på besøg 

I år har FNÅ været på besøg i flere 

dagtilbudsbestyrelser og SFO-

forældreråd for, at fortælle om FNÅs 

arbejde og svare på spørgsmål fra 

medlemmer. Book FNÅ til et møde på 

post@foraeldrenaevnet.dk  

 

 

 
Hvad laver FNÅ for tiden? 
FNÅ er med til, at tilrettelægge kurser 

for dagtilbudsbestyrelser med dagtil-

budslederne på forvaltningen. 

FNÅ deltager i tilrettelæggelse af eva-

luering af bestyrelsesarbejde i dagtil-

budsbestyrelser på forvaltningen.  

FNÅ er med i ’Århus Konsensus’ et 

rådmandsinitiativ, der skal skabe kon-

sensus om den århusianske folkesko-

le, sammen med forældreorganisatio-

nerne fra skoleområdet og BUPL, 

ÅSLF og lokale virksomheder.  

 

FNÅ er med i tilrettelæggelse af eva-

luering af omstruktureringen af skole-

bestyrelses-arbejdet i Århus. FNÅs 

fokus er SFO! 

FNÅ er fortsat i arbejdsgruppe vedrø-

rende ’mål og rammer for SFO’. 

FNÅ arbejder også fortsat på, at få fat 

i de budgetter, der ligger til grund for 

forældrebetalingen i Århus.  

 

Derudover er der selvfølgelig alt  

det daglige og alt det løse, som FNÅ  

altid arbejder med.  

 

FNÅ drosler ned pga. sommer  

FNÅ går på sommerferie d. 24. juli og 

er først tilbage på fuld styrke fra d. 8. 

august. Men vi kan kontaktes på mail 

og tlf., hvis det er vigtigt. Vi ses 


