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ÅFO er forældrenes interesseorganisation – vi vil gerne bruges!  

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 be-

kræfter dårlig normering 

Sammen med rådmand Thomas Medom fik vi 

i juni lavet en undersøgelse af normerings-

forhold i 30 daginstitutioner. Undersøgelsen 

viser en generel utilstrækkelig normering, 

store udsving både fra dag til dag i den en-

kelte institution, men også institutionerne 

imellem. Den ustabile bemanding betyder et 

utrygt miljø for vores børn og giver dårlige be-

tingelser 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  

 

Opfølgende undersøgelse i efteråret 

På et opfølgende møde her efter sommerfe-

rien bekræftede rådmanden, at der vil blive 

fulgt op på undersøgelsen med en undersø-

gelse mere. Det er vi pænt tilfredse med. Vi 

skal blive klogere på, hvad de store forskelle 

skyldes. Vi skal kende vores børns virke-

lighed!  

 

 

 

Minimumsnormeringer i byrådssalen 

På byrådsmøde d. 28. august diskuterede by-

rådet 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 be-

manding. Normeringsundersøgelsen var ved-

hæftet, 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.  

 

 
  

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforaeldrenaevnet.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D691299354730f5a6029bc9b56%26id%3D17051a70ef%26e%3D045211495f&data=02%7C01%7Cllio%40aarhus.dk%7C7f86e6784a54453b4ac808d72d42d556%7C7d66e3797f9441f8a2bafc9740f2faa0%7C1%7C0%7C637027637390438914&sdata=6lUyoNdT%2FPXZK9KXY0pKAiICwlq6iSWYKiKTsBtOPrE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforaeldrenaevnet.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D691299354730f5a6029bc9b56%26id%3D17051a70ef%26e%3D045211495f&data=02%7C01%7Cllio%40aarhus.dk%7C7f86e6784a54453b4ac808d72d42d556%7C7d66e3797f9441f8a2bafc9740f2faa0%7C1%7C0%7C637027637390438914&sdata=6lUyoNdT%2FPXZK9KXY0pKAiICwlq6iSWYKiKTsBtOPrE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforaeldrenaevnet.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D691299354730f5a6029bc9b56%26id%3D17051a70ef%26e%3D045211495f&data=02%7C01%7Cllio%40aarhus.dk%7C7f86e6784a54453b4ac808d72d42d556%7C7d66e3797f9441f8a2bafc9740f2faa0%7C1%7C0%7C637027637390438914&sdata=6lUyoNdT%2FPXZK9KXY0pKAiICwlq6iSWYKiKTsBtOPrE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforaeldrenaevnet.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D691299354730f5a6029bc9b56%26id%3D38512f82aa%26e%3D045211495f&data=02%7C01%7Cllio%40aarhus.dk%7C7f86e6784a54453b4ac808d72d42d556%7C7d66e3797f9441f8a2bafc9740f2faa0%7C1%7C0%7C637027637390448905&sdata=wawscCu4oICsry2FdUcl7DyzMymvdW3n4IZs0a1ZxO0%3D&reserved=0
https://aarhus.dk/Player/Embed/?url=https%3A%2F%2Faakesdhaudio.azureedge.net%2Faudio%2F2019%2F05_2019.08.28.mp3&fbclid=IwAR3RvJbiDax3CP2a0sz5gaNr_kO7D3l7i7JaIjX2XZT849Un2dduh90o2QY%20https://aarhus.dk/Player/Embed
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Minimumsnormeringer og ny regering  
De fire partier i rød blok er enige om at ind-

føre 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 År-

hus. Læs mere 

  

  

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 søsterorganisatio-

ner, som også er med i vores landsorganisa-

tion, FOLA. Det er så fedt, for kun sådan bli-

ver vi forældre den magtfaktor på vores børns 

vegne, som vi også skal være. 

Roger Buch, der er kommunalforsker ved Me-

die- og Journalisthøjskolen, kalder det 

usædvanlig: Tidligere har man kun set foræl-

dre organisere sig kortvarigt, når der var be-

sparelser på vej i kommunerne. Derfor er det 

anderledes, når man laver en mere perma-

nent organisation, som løbende over en år-

række 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 

På byrådsmøde d. 14. august var der drøf-

telse af ny tilgang til kvalitetsopfølgning og til-

syn i Århus. Det er vigtigt, at vi gør det or-

dentligt, når vi gør det, og at vi kun kvalitets-

tester, 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 inddra-

gende 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 by-

råd 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 problemstillin-

ger, som du vil drøfte med din forældreorga-

nisation. 

Århus Forældreorganisation 

Telefon 25481731 

Mail post@aafo.dk 

www.aafo.dk

 

https://politiken.dk/indland/politik/FV19/art7271373/P%C3%A6dagogformand-jubler-over-aftale-om-minimumsnormeringer
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/mange-foraeldre-danner-lokalforeninger-efter-demonstrationer
https://aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/v/16009/aarhus-byrad/referat/2019-08-14/?agendaId=405789#17
https://aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/v/16009/aarhus-byrad/referat/2019-08-14/?agendaId=405789#17

