Nyhedsbrev august 2019
Kære alle forældre med børn i dagtilbud
Sensommer er en dejlig tid. Hver dag med solskin føles som lidt mere ferie. Vi er landet solidt på
begge ben efter et hektisk forår med demonstrationer, valg, Børn og Unges grundlovsdag.
Vi følger spændt med i, hvordan kommunes budget lander, og det er interessant at følge debatten
i byrådssalen om minimumsnormeringer.
Ude I jeres dagtilbud er I ved at få valgt nye bestyrelser og råd, vi vil gerne, lidt på forhånd, sige jer
100.000 gange tak, fordi I stiller op!

Ny normeringsundersøgelse bekræfter dårlig normering
Sammen med rådmand Thomas Medom fik vi
i juni lavet en undersøgelse af normeringsforhold i 30 daginstitutioner. Undersøgelsen
viser en generel utilstrækkelig normering,
store udsving både fra dag til dag i den enkelte institution, men også institutionerne
imellem. Den ustabile bemanding betyder et
utrygt miljø for vores børn og giver dårlige betingelser for de pædagogiske indsatser. Og
det er uacceptabelt, at det er et spil i lotteriet,
om man havner i en institution med god eller
dårlig normering.
Læs fælles PM fra ÅFO og rådmanden
LÆS ÅFOs udtalelse
Se også med på Tv2 Østjylland
Find undersøgelsen her

Minimumsnormeringer i byrådssalen
På byrådsmøde d. 28. august diskuterede byrådet et forslag fra SF om, at principvedtage
at kommunen vil arbejde hen mod at indføre
minimumsnormeringer.
Hvis du vil høre, hvad byrødderne i Århus
mener om den sag så lyt med her
Vi blev lidt frustrerede over, at der fortsat blev
henvist til tal, statistikker og undersøgelser,
som ikke siger en dyt om den faktiske bemanding. Normeringsundersøgelsen var vedhæftet, men fik ikke meget opmærksomhed.
SUK.
Vi undrer os over politikere, der er 'bange' for
minimumsnormeringer, når nu vi forældre er
bange, fordi der ikke findes nedre grænser for
hvor få voksne, der må være sammen med
vores børn i dagtilbuddene.

Opfølgende undersøgelse i efteråret
På et opfølgende møde her efter sommerferien bekræftede rådmanden, at der vil blive
fulgt op på undersøgelsen med en undersøgelse mere. Det er vi pænt tilfredse med. Vi
skal blive klogere på, hvad de store forskelle
skyldes. Vi skal kende vores børns virkelighed!

ÅFO er forældrenes interesseorganisation – vi vil gerne bruges!
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Minimumsnormeringer og ny regering
De fire partier i rød blok er enige om at indføre minimumsnormeringer, men de har ikke
aftalt, hvad det reelt betyder. Vi afventer
spændt en melding, som jo vil have kæmpe
betydning for, hvordan budgettet lander i Århus. Læs mere

usædvanlig: Tidligere har man kun set forældre organisere sig kortvarigt, når der var besparelser på vej i kommunerne. Derfor er det
anderledes, når man laver en mere permanent organisation, som løbende over en årrække kan lægge pres på politikerne, siger
Roger Buch, "politikerne og forvaltningen
nemlig har bedre mulighed for at samarbejde
med bevægelsen, når den er organiseret med
en formand og bestyrelse. PRÆCIS!
Artikel fra DR om de nye skud på stammen

Kvalitetsopfølgning i dagtilbud

Børn og unges grundlovsdag endnu en
bragende succes
Over 700 børn deltog i eventen, som vi står
for sammen med VIA pædagoguddannelsen
og Århus Ungdommens Fællesråd. Det er
fantastisk at se de gode samspil mellem de
frivillige foreninger, pædagogstuderende, de
lokale kunstnere og så de skønne børn og
unge, som er totalt med på ideen, og som
faktisk synes det med, at de har rettigheder,
er ret fedt. Vi stiller op igen til næste år. Vi
holder fast i datoen, så også næste år bliver
eventen på "lille grundlovsdag" d. 4. juni.

Nye lokale forældreorganisationer
Vi har fået en masse nye søsterorganisationer, som også er med i vores landsorganisation, FOLA. Det er så fedt, for kun sådan bliver vi forældre den magtfaktor på vores børns
vegne, som vi også skal være.
Roger Buch, der er kommunalforsker ved Medie- og Journalisthøjskolen, kalder det

På byrådsmøde d. 14. august var der drøftelse af ny tilgang til kvalitetsopfølgning og tilsyn i Århus. Det er vigtigt, at vi gør det ordentligt, når vi gør det, og at vi kun kvalitetstester, når det gør en positiv forskel. Som I
ser af dagsordenen, så fremsendte ÅFO
sammen med dagtilbudslederforeningen
(DTLÅ) en opfordring til at man i stedet for at
vedtage indstillingen igangsatte en inddragende proces, så alle interessenter - også
forældrene blev inddraget. Det blev der lyttet
til, og det var det, der blev vedtaget. Et stærkt
og effektivt samarbejde med DTLÅ og et byråd der lytter - det er en god kombi!
Dagsorden med meningstilkendegivelse fra
DTLÅ og ÅFO

Kontakt vores sekretariatsleder, hvis du vil
vide mere/har spørgsmål eller problemstillinger, som du vil drøfte med din forældreorganisation.
Århus Forældreorganisation
Telefon 25481731
Mail post@aafo.dk
www.aafo.dk

ÅFO er forældrenes interesseorganisation – vi vil gerne bruges!

