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Kære forældre i Århus 
 

FNÅ klar til et nyt bestyrelsesår 
Efter generalforsamlingen kunne FNÅ mønstre 
en stærk ny bestyrelse på 9 medlemmer heraf 4 
’nye’ og 5 'gamle'. Alle engagerede og aktive 
forældre, der er klar på at repræsentere foræl-
drenes synspunkter i de aktuelle debatter og 
som vil være med til at styre mod bedre vilkår 
for vores børn. 
På det konstituerende møde blev Morten Bow-
man genvalgt som formand, Lene-Christine 
Winther Knüttel som næstformand og Peter 
Engelbrecht Larsen som kasserer. Der blev på 
mødet fremlagt ideer til hvad FNÅ skal arbejde 
med i år: netværk for forældre til børn med 
handikap, mangel på børnehavepladser, mulige 
nye sparerunder, normeringer, takster, frokost-
ordning, lukkedage, medlemskontakt, fondstøt-
te og sponsorater, afholdelse af temamøder for 
forældre... 
 
Der er masser at tage fat på, go energi og vi 
glæder os til at komme i gang! 

 

Lukkedage i Århus 

I København har man efter pres fra forældre, 

pædagoger og erhvervsliv afskaffet sommerfe-

rielukning i dagtilbud: "Forældre slipper for 

tvangsferier".  

I Århus er der ret stille omkring lukkedagene. I 

FNÅ vil vi gerne vide, hvad I mener! Er I tilfred-

se med lukkedagene? Er ’nødpasning’ et reelt 

pasningstilbud? Generer lukkedagene jer?  

Skriv til os og fortæl hvad I synes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsens beretning for 2011 

På FNÅs generalforsamling i februar fremlagde 

formand, Morten Bowman bestyrelsens beret-

ning for 2011. Den giver et hurtigt indblik i FNÅs 

arbejde, resultater og bedrifter.  

Læs den her: Bestyrelsens beretning 

 

 

 

Få FNÅ på besøg 

Vi har besøgt mange SFOforældreråd og dag-

tilbudsbestyrelser. Det er super dejligt at møde 

jer, så den kurs fortsætter vi. Kontakt os hvis I 

også vil have besøg af FNÅ på et råds- eller 

bestyrelsesmøde.  

 

http://politiken.dk/indland/ECE1579280/koebenhavnske-foraeldre-slipper-for-tvangsferier/
http://politiken.dk/indland/ECE1579280/koebenhavnske-foraeldre-slipper-for-tvangsferier/
http://www.foraeldrenaevnet.dk/wp-content/uploads/2012/02/Bestyrelsens-beretning-for-2011.pdf
http://fnaa.dk/
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Debat om SFOens ressourcer 

Århus lærerforening (ÅLF) mener at der bør 

være fri adgang for skoleledelsen til at bruge 

SFOens midler til undervisning. De mener at 

SFOerne 'kører på businessclass i Århus mod-

sat undervisningen, der må nøjes med et liv på 

2. klasse’. ÅLF's retorik er problematisk og kon-

klusionen forkert: SFOerne er ikke forgyldte, 

men de er guld værd for væres børn! 

FNÅ støtter et ligeværdigt samarbejde mellem 

fritid og undervisning, hvor der bydes ind med 

forskellige kompetencer. Samarbejde fungerer 

efter vores overbevisning bedst, når der er ad-

skilt budget mellem SFO og undervisning. Det 

princip anerkender også at SFOen er et fritids-

tilbud, som vi forældre vælger, og som vi der-

med også vælger at betale for. Forældre til børn 

i indskolingen betaler for at der bliver taget 

hånd om deres børn, når de får fri fra undervisi-

ning. Det skal respekteres! 

Følg linket og læs indlæg i debatten  

 

Husk I altid kan kontakte FNÅ, hvis der er 

noget I synes, vi skal tage op! 

Forældrenævnet i Århus (FNÅ) 

FO-byen, Frederiksgade 78 C, 8000 Århus C.  

Tlf. 25 48 17 31 

post@foraeldrenaevnet.dk 

www.foraeldrenaevnet.dk 

Afbureaukratisering 

I FNÅ støtter vi op om afbureaukratiseringstil-

tag, fordi de kan frigive mere tid til vores børn. 

Vi opfordrer alle bestyrelser og råd til at sætte 

afbureaukratisering på dagsordenen. Meld ind 

til politikere og forvaltning med gode ideer til, 

hvilke opgaver I mener 'stjæler' tid fra arbejdet 

med børnene, og som derfor burde afskaffes. 

Skriv også gerne til FNÅ, så sørger vi for at 

jeres ideer når de rette.   

 

Afskaf kvalitetsrapporterne 

Der er stillet forslag i byrådet af SF, EL, og R 

om at afskaffe kvalitetsrapporterne. I FNÅ me-

ner vi, at det er et gratis statement at bakke op 

om afbureaukratisering, hvis der ikke er noget 

’papir’, man vil undvære. FNÅ støtter op om 

forslaget:  

Læs indlæg i debatten 

 

http://www.foraeldrenaevnet.dk/2012/03/arhus-laererforening-vil-have-fri-adgang-til-sfoens-ressourcer/
http://www.foraeldrenaevnet.dk/
http://www.foraeldrenaevnet.dk/2012/03/debat-om-kvalitetsrapporter-i-sfoer-og-dagtilbud/

