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Kære forældre med børn i klub og SFO 

Sommerferien er for længst slut. Vi er alle godt i gang igen. Ferien var tiltrængt efter hektiske 

og forvirrende måneder, men nu er vi klar, opladede og fulde af energi. 

 

 

Bekymrende budgetforhandlingerne  

Vi har nu gennemlæst budgetmaterialet, og vi er bekymrede. Der er kommet finanslovsmidler til 

dagtilbud og skole - ingen til SFO og FU.  

 

Finanslovsmidlerne bliver ædt op af lokale besparelser i form af det såkaldte finansieringsbidrag.  

Sådan spises finanslovsmidlerne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besparelser på fritidsområdet 

Fritidsområdet har et vedvarende fokus på trivsel, og det er der brug for. Børnene og de unge 

har det svært. De har brug for dygtige nærværende voksne, også i fritidsinstitutionerne.  

Politikerne vil gerne pege på trivselsproblemer og roser gerne lokale indsatser, men når der skal 

afsættes ressourcer, så er der aldrig afsat en øre til fritid. Men besparelser derimod, de er der 

nærmest hvert år. Nu med finansieringsbidraget og besparelser på de konsulenter, som vi har 

sparet væk flere gange. DER er ikke mere at komme efter.  

Enhver besparelse på fritidsområdet er en besparelse på kernvelfærden.  

 

Velfærd er for alle 

Efter et plejehjem i Århus var ’udsat’ for skjult kamera er der kommet mange nye 

budgetforslag for ældreområdet. Det fokus kan vi ikke være uenige i. Men vi har ikke glemt 

udsendelserne fra daginstitutionerne. De var ikke fra Aarhus, men det kunne de godt have 

været. Der er også alt for få voksne her i byen. Vi håber ikke, det er nødvendigt med en lokal 

dokumentar for at holde fokus på børnene. Mennesker skal behandles værdigt uanset alder. 

Gode dag- og fritidsinstitutioner er politikernes ansvar. Så skal vi forældre til gengæld nok 

leve op til vores ansvar på arbejdsmarkedet.  

 

Vi arbejder for et nyt budget som prioriterer børn og unge   

ÅFO's pressemeddelelse ingen penge til børnene 

Det samlede budget  for Århus kommune finder du her  

 

  2021 2022 2023 2024 

Finansieringsbidrag 0 -49.752 -86.529 -123.944 

Andel af besparelse 

på 50 mio. kr. -17.798 -17.893 -17.928 -17.964 

Finanslovsmidler til 

minimumsnormering 39.450 53.182 80.582 95.380 

Finanslovsmidler til 

løft af folkeskolen 21.000 29.000 43.000 43.000 

Nettovirkning 42.652 14.537 19.125 -3.529 

http://www.aafo.dk/nyhederdb_view.php?ID=189
https://www.aarhus.dk/demokrati/kommunens-oekonomi/budget/budget-2021/forslag-til-budget-2021/?fbclid=IwAR2TINGJ9q3q943Ae1dSUFFmZ3ti1lP2-KeG-8fbGcSiyC4wWjxP8Ncy-do
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Konference i KBH. - fokus på fritid 

Den 24. september kl. 09.00-15.30 

Vores landsorganisation, FOLA er sammen 

med en række andre organisationer med til  

at planlægge en spændende konference  

Skynd dig - få pladser tilbage 

Begivenhed med program og tilmelding 

 

Dans med corona 

Corona blussede op her efter sommerferien, men nu  

er der hvis styr på det. Børn og og medarbejdere  

sendes hjem til test Vi er blevet orienterede  

om, at opsporingen af smittede fungerer fint, og at  

det opleves trygt og godt håndteret lokalt.  

”For sådan vil det løbende være, indtil vi med en vaccine kommer ud på den anden side af 

coronapandemien,” siger Rune Hartmann, professor i immunologi til DR. SE artiklen her 

 

Ressourcer til rengøring  

Corona skal bekæmpes med test og 

opsporing, men også rengøring og 

afgrænsede børne/unge-grupper er 

afgørende. Det ved vi fra foråret. Heldigvis 

har kommunen meldt ud, at der er afsat 

midler til ekstra rengøring og ansatte.  

 

FOLA efterlyser lovsikret ret til at passe 

syge/hjemsendte børn Vi skal vænne os 

til hjemsendelser af børn. Men der er et  

problem med pasningen: ”Ingen tager 

stilling til, hvad man som forældre skal 

gøre. Det er en kæmpe udfordring [...]. det 

mest skræmmende er, at vi har en 

beskæftigelsesminister, der er fuldstændig 

kold, siger FOLAs formand. I stedet for at 

tvinge forældre til at bruge ferie, burde 

regeringen give fuld lønkompensation til 

forældre.  

Læs: hvem skal passe børnene? og 

FOLAs pressemeddelelse 

 

Bamsedemo for minimumsnormeringer 

 

Bamsedemo d. 12. september.  

Hvor er der en voksen# indkalder 

til ’bamsedemo’ for minimumsnormeringer 

D. 12. september i Århus kl.11.00-13.00 

ÅFO bakker op og hjælper til! 

Læs her hvordan du kan hjælpe til  

#hvorerderenvoksen Bamsedemo- FB 

 

 
Århus Forældreorganisation 

Telefon 25481731 
Mail post@aafo.dk 

www.aafo.dk 
FO-byen, Frederiksgade 78 C 

8000 Århus C 

ÅFO er forældrenes interesseorganisation – vi 

vil gerne bruges! 

https://www.facebook.com/events/3141116385983081?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A122162584520782%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.dr.dk/nyheder/indland/elever-sendes-hjem-flere-steder-i-landet-det-skal-vi-vaenne-os-til
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-08-18-boern-bliver-hjemsendt-og-foraeldre-er-bekymrede-for-hvem-skal-passe-dem?fbclid=IwAR23II6s1M33ov4H9P067KcyClbnsehRTvY9Mq3wAwKI01PI8twm4dWlInw
http:// https:/fola.dk/nyheder/presse/dansen-med-corona-kraever-saerlige-hensyn-til-bornefamilier
http://www.aafo.dk/nyhederdb_view.php?ID=187
https://www.facebook.com/events/2616969428556645/

