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Forældrenævnets nyhedsbrev. December 2011.

Kære forældre

I FNÅ er der sket hele 3 gode ting,
som gør vores arbejde lettere, og
som er med til at gøre FNÅ til en
mere synlig og tilgængelig
organisation.
 
For det første har vi har fået lokaler i
FO-byens kontorfællesskab i
Frederiksgade nr. 78. Det betyder at vi
nu har et fast mødested og en
arbejdsplads for den daglige leder.
Medlemmerne og vores samarbejds-
partnere kan nu også nemt få fat i os,
og I er altid velkomne til at kikke forbi!

For det andet har vi fået vores første
sponsoraftale og er på jagt efter flere.
Det giver luft i økonomien. I vil derfor
fremover kunne se reklamer på vores
hjemmeside og nyhedsbrev.

Sidst er vores nye hjemmeside  langt
om længe gået i luften. Den er langt
mere brugervenlig og gennemskuelig,
men endnu ikke perfekt. Den vil blive
tilpasset løbende – meld gerne ind til os,
med gode ideer og ændringsforslag.

I FNÅ har vi hænderne over
hovedet, gør klar til juleferie og
lægger så småt an til et nyt
bestyrelsesår!

Pædagoger på finansloven

FNÅ har med glæde konstateret at det er
lykkedes at få sat så meget fokus på de
dårlige normeringer, at der er kommet
pædagoger på finansloven.
I Århus kunne det udløse ca. 80 flere
ansatte. Men desværre lyder det ikke som
om, at pengene nødvendigvis kommer til
at gå til det, de er tiltænkt. Rådmanden
mener at de kan bruges 'på mange
måder'. FNÅ mener at pengene skal
øremærkes til personale, fordi det er et
led i genopretningen af den nedgradering
af personale, som mange steder har
sænket normeringen til under det
anbefalede.

FNÅ har rettet henvendelse til de politiske
partier, der har lovet flere pædagoger, vi
har gjort alle vores samarbejdspartnere
opmærksomme på at pengene skal
øremærkes for at sikre den nødvendige
hensigt,  FNÅs formand har deltager i
debat herom i Stiften, vi har indsendt
debatindlæg til JP "Øremærk regeringens
penge til pædagoger" og sidst har vi
kontaktet børneminister Christine Antorini.
Læs henvendelsen til ministeren 

Danske daginstitutioner er dårligere
end norske og svenske viser ny
undersøgelse. Trist! Læs den her
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Kostordningen i Århus

Den økonomiske situation i de
århusianske dagtilbud efter 3
sparerunder er noget anderledes end
da der var afstemning i dagtilbuddene
om kostordningen.
I flere dagtilbud er der forældre, der
pga. den nye økonomiske situation
ønsker en mulighed for et omvalg. FNÅ
er ved at undersøge, hvordan det bliver
muligt.

Vi har rettet henvendelse til byrådet,
forvaltningen og til socialministeriet.

I same ombæring mener FNÅ at der skal
åbnes for at man lokalt kan tilrettelægge
en kostordning, hvor der kun serveres
mad 3-4 dage om ugen. Det vil kunne
holde udgifterne nede. Dette har været
en prioriteret sag længe i FNÅ, men der
er ikke hul igennem hverken til politikere
eller forvaltningen. Mærkeligt efterson
flere af politikerne har tilkendegivet over
for FNÅ at det er en god ide. Så vi blir'
ved indtil nogen tager sagen på sig!

Ovenstående kostproblematikker har vi
beskrevet i indlæg i JP "Omprioriter
kostordningen"

Generalforsamling i FNÅ

D. 28. februar kl. 19.00 er der
generalforsamling i FNÅ.
Sæt kryds i kalenderen!
Det blir en super spændende aften, hvor
du blir' en del af debatten om dit barn
vilkår og hverdag i århusianske dagtilbud
og SFOer.

Der skal også vælges en ny bestyrelse i
FNÅ og der er hårdt brug for nye
medlemmer! Måske er det noget for dig?

Skriv eller ring altid gerne til os og få en
snak om bestyrelsesarbejdet. 

FNÅs kontor
Herinde finder du FNÅ. Gå ind i porten, op
af trappen og ind i receptionen i
"Kursusbutikken", spørg efter FNÅ og du
vil blive vist på rette vej.
(tegning: Gunnar Johnsen)

FÅ BESØG AF FNÅ
Husk at FNÅ altid gerne vil komme med til
bestyrelses- og råds møder i dit dagtilbud
eller SFO og fortælle lidt om FNÅs
arbejde. Det er et stort ønske herfra at
møde jer alle. Skriv eller ring og book os!
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