
Nyhedsbrev november 2016 
 

 

Århus Forældreorganisation (ÅFO)  
FO-byen, Frederiksgade 78, 8000 Århus C.  

Tlf. 25 48 17 31 Mail: post@aafo.dk, Web. www.aafo.dk 

 

 

 

Til forældre med børn i dagtilbud 

Kære forældreråd og bestyrelser 

Fra ÅFO vil vi gerne sige jer tusind tak, fordi I 

stiller op. I har god grund til at være stolte af 

jeres valg. Indsatsen er guld værd for jeres 

egne børn og for vores alle sammens børn, 

men den er også guld værd for samfundet i et 

større perspektiv. Når I vælger at være med i 

råd og bestyrelser, er I med til at udvikle jeres 

institution for børnenes bedste. Men samtidig 

er I også med til at understøtte vores 

demokrati, fordi I, når I insisterer på at gøre 

jeres meninger gældende, bruger 

demokratiet. Demokrati er ikke bare en 

styreform, det er en måde at leve på, som 

spejler, at vi tror på, at alle har noget at 

bidrage med. Når forældre møder ledere, 

ansatte og hinanden i bestyrelser og råd, så 

bruger vi vores demokratiske ret til at ytre os. 

Det betyder noget; det er sådan vi løfter og 

udvikler os sammen.  

Husk I kan kontakte ÅFO, hvis der er noget, I 

ønsker at drøfte med os i forhold til jeres 

arbejde i råd og bestyrelser.   

 

 

Budgetforlig uden børn og unge 

Vi havde håbet på, at politikerne, nu når 

omprioriteringsbidraget blev trukket tilbage og 

sparekravet blev mindsket, ville slække på 

besparelserne på børne- og ungeområdet, 

som blev vedtaget med budgetforlig for 2016. 

Men desværre landede politikerne et budget 

uden genopretning af børne- og unge-

området. Men forligskredsen var tilfreds, flere  

 

 

 

 

medlemmer endda stolte. Det virker 

besynderligt, når de samme politikere 

begræd de besparelser, de tvunget nikkede 

ja til ved sidste års budgetforlig. 

Besparelserne på vores børn er stadig en del 

af kommunens budget omprioriteringsbidrag 

eller ej. 

 

 
Undersøgelse uden konsekvenser 

Venstre gik ved budgetforliget på 

rådmandens foranledning med til at lave en 

normeringsundersøgelse som del af et 

budgetforslag. Men desværre blev det en 

undersøgelse uden konsekvenser for 

budgettet, selv om undersøgelsen med al 

tydelighed viser, at der er brug for en indsats.  

Normeringen er ikke god nok og de store 

forskelle fra sted til sted er helt uacceptable. 

Vores børn skal bydes samme gode vilkår 

alle steder i byen. Rådmanden vil vende 

tilbage til problemet i 2018!!! Det synes vi ikke 

godt om! Vi vil fortsætte arbejdet med at få 

politikerne til at tage ansvar for at sikre en 

ensartet og høj kvalitet i vores børns 

institutioner.  

Læs undersøgelsen:  

normering i de århusianske vuggestuer 

Vi har skrevet debatindlæg med FOA: 

Vuggestuebørn behøver flere voksne  

JP angreb ÅFO: Pædagogisk jammer 

Læs vores svar: Få styr på fakta 

http://www.aafo.dk/Filer/Belysning_af_budgetforslag_fra_V_om_normeringsunders_gelse_i_vuggestuer_DOCX__9___1_.PDF
http://jyllands-posten.dk/aarhus/meninger/breve/ECE9012500/vuggestueboern-behoever-flere-voksne-nu/
http://jyllands-posten.dk/aarhus/meninger/leder/ECE9003133/paedagogisk-jammer/
http://jyllands-posten.dk/aarhus/meninger/breve/ECE9015292/faa-styr-paa-fakta-foer-i-kalder-det-jammer/
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Nye retningslinjer for mad 

Den gamle kostpolitik erstattes af ’retnings-

linjer for mad og måltider’. ÅFO er med i 

arbejdsgruppen. Vi vil gerne have fokus på 

den tætte, respektfulde og åbne dialog med 

forældrene. Ingen har brug for løftede 

pegefingre, men alle kan have brug for en 

god snak. Processen omkring de nye 

retningslinjer er inddragende og resultatet 

tegner godt. ’Sund kost’ bliver erstattet af et 

helhedsorienteret syn på maden og på 

måltiderne. Begrebet ”maddannelse” er 

centralt. Det handler om den viden, de 

erfaringer og oplevelser vi får, når vi spiser 

sammen, laver mad og undersøger råvarer.  

Det skal gøre børnene bevidste om at træffe 

gode valg. Madoplevelser skal stimulerer 

børnenes sanser, udvide deres horisont, give 

mod og inspirere. Måltidet skal fremme glæde 

og fællesskab.  

Desværre er gruppen jo uden beslutnings-

kompetence. Stod det til os skulle der også 

ses på retningslinjerne for afstemningen om 

madordning. Det er udemokratisk, at en blank 

stemme er et JA. Når forældre ikke stemmer, 

f.eks. fordi deres børn er på vej i skole, så 

tælles det som et JA. Det holder ikke.  

Det er også uacceptabelt at der nogle steder 

skal stemmes om en madordning, som 

forældrene ikke kender indholdet af. Det skal 

løses.    

 

 

 

 

Økonomi i dagplejen 

ÅFO har fulgt arbejdet i arbejdsgruppe vedr. 

attraktiv dagpleje. Her blev der også sat fokus 

på økonomien. Det førte til et fællesmøde for 

Dagtilbud med dagpleje. ÅFO var med. Det er 

tydeligt, at der er ulige rammer for at drive 

dagplejen i de forskellige områder, som kan 

påvirke økonomien f.eks. i forhold til legestue 

og størrelsen på dagplejeafdelingen. 

Der blev udstukket gode råd til styring af 

dagplejen for at undgå underskud. Det blev 

pointeret, at hvis man i det enkelte dagtilbud 

kan konstatere, at der er skruet på alle mulige 

håndtag, må dagtilbuddet insistere på at der 

bliver set nærmere på selve økonomi-

modellen.  

ÅFO har også sammen med en bestyrelses-

formand været til møde med rådmanden om 

økonomien i dagplejen. Rådmanden var 

lydhør og vil gerne se nærmere på de 

økonomiske forudsætninger. I ÅFO kan vi 

ikke acceptere hvis/når dagplejen under-

finansieres. Det skaber underskud i 

dagtilbuddene, og det går ud over børnene. 

Budgettildelingen skal være realistisk og 

forudsætninger skal være i orden. Politikerne 

skal sørge for at forudsætningerne for at den 

mangfoldighed, de insisterer på, er tilstede.  

Vi ser frem til at høre fra rådmanden. 

 

Kontakt ÅFO 

Du kan kontakte  

vores sekretariatsleder,  

Mette, hvis du vil vide mere 

om ÅFO, har spørgsmål 

eller problemstillinger, som 

du vil drøfte med din forældreorganisation. 

Ris, ros og gode ideer er altid velkomne. 

 

ÅFO er forældrenes interesseorganisation 

- vi vil gerne bruges!  


