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Tak for 2010

Bestyrelsesåret er snart slut. Bestyrelsen takker 
snart af, men takker først for et godt år. 
Vi har fået mange forældrehenvendelser, det 
kvalificerer bestyrelsesarbejdet og tilfører energi! 
Forældrenes historier er baggrund for FNÅs 
holdninger. Vi sætter pris på at vende vores 
udmeldinger med jer, både når I er enige og 
uenige. Tak for jeres engagement!

Mærkesager 2010 - 
hvad skete der?

senterede forældrene, vedtaget at kun en enig 
bestyrelse fremover kan lukke en institution. Er 
der uenighed blir det en byrådsafgørelse. Der-
med er forældrenes høringsret i lukningssager 
forbedret. Forældrene fik genvundet indflydelse 
på valg af kostordning, Men der er plads til for-
bedringer!!!

2 Nuanceret børnesyn; 
hertil hører ’variation i dagtilbuds-udbud’, hvilket 
har været debatteret hedt i byrådet. FNÅ har del-
taget med foretræde for politikerne, læserindlæg 
og dialog med politikerne. Bestræbelser på at 
bevare og udvikle variation i pasningstilbud vil 
blive skrevet ind i børn og unge-politikken! Skov-
børnehaverne blev reddet i ’variationens navn’.

3 Minimumsnormeringer, 
ja tak: 
Debatten herom er højaktuel på landsplan og 
FNÅ er selvfølgelig med. FNÅ forsøger at få 
normeringer på politikernes dagsordener også 
i kommende valgkamp. 

4 Nedsættelse af forældre-
betaling: Politikerne ved efterhånden 
godt at taksterne er for høje. FNÅ opfordrer 
fortsat til at handikapområdet skal indgå i kom-
munens samlede budget, så alle århusianere 
og ikke kun forældrene er med til at finansiere 
området. Det vil kunne ses på taksterne uden, 
at det koster kommunen flere penge!  

5 Fair forældrebetaling: 
Det er blevet kendt stof blandt politikere, at 
deltidsordningen finansieres gennem ekstra 
ordinær rabat til deltidspladser. Dette er FNÅ 
fortsat imod, hvilket vi bl.a. gjorde opmærksom 
på i vores ’forslag til besparelser’ og vores hø-
ringssvar på sparekataloget.  

Hvis du vil høre mere så kom til generalforsam-
lingen og hør’ bestyrelsens beretning.

1 Mer’ forældreindflydelse: 
FNÅ har rejst problematikken i alle fora og har 
mødt vilje til optimering. FNÅ er i forvaltnings-
regi med i udviklingsarbejde omkr. bestyrelses-
arbejde sammen med dagtilbudsledere og har 
indledt go’ dialog med Dagtilbudslederforenin-
gen. Byrådet har efter grim lukningssag af bør-
nehaven Højvang i Skæring, hvor FNÅ repræ-
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Hvad får FNÅs 
medlemmer.
Som medlem af FNÅ, bidrager man til at År-
hus har en stærk forældreorganisation, der 
kan sikre at forældrenes synspunkter bliver 
repræsenteret i den offentlige debat. FNÅ er 
den direkte vej til beslutningstagerne. FNÅ går 
gerne ind i konkrete problematikker og 
repræsenterer forældrene. FNÅ er 100 % 
uafhængig af partipolitik. FNÅs engagement og 
arbejde er velkendt og respekteret i Århus. FNÅ 
er kritiske, men også altid konstruktive. 
Hold øje med ny brochure ”Kend dit forældre-
nævn”, som snart går i trykken!

Generalforsamling
 
Den. 01 marts 2011, kl. 19.00
Læssøesgade skole
Kom med til en spændende aften, hør om FNÅs 
bedrifter, vær med til at vælge ny bestyrelse. 
Alle forældre fra medlemsinstitutioner kan del-
tage på den årlige generalforsamling. Det er 
din chance for at blive del af FNÅs spæn-
dende arbejde. Stil op og bli’ valgt!
Se opslag på www.forældrenævnet.dk

Vi har fået nyt site – det kan det hele. Vi håber 
I er med! Her kan I nemt holde jer opdateret 
om begivenheder på børneområdet i Århus og 
deltage i spændende debatter med ’vennerne’.
Find os på:
http://www.facebook.com/foraeldrenaevnet

Besparelserne kom
FNÅ har kæmpet mod besparelser, der ramte 
børnene og har anvist besparelser uden om 
børnene. Nogle af de værste uretfærdigheder, 
som vi har peget på sammen med forældre og 
ansatte blev fjernet: besparelser på skovbørne-
haverne og de udsatte børn blev trukket til-
bage, dagpleje-vikarordningen blev til en lokal 
mulighed, ny budgetmodel for handicapom-
rådet blev  annulleret. Besparelsen på vugge-
stuerne, problematiske besparelser på ledelse 
og rammebesparelserne blev desværre ved-
taget. Det er langt fra godt nok! 
Læs pressemeddelelse om budgetforliget på 
www.foraeldrenaevnet.dk


