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Kære forældre  

Vi nærmer os sommerferien og FNÅ ønsker 

alle forældre og børn i Århus en skøn ferie.  

Men læs lige sommernyhederne fra dit foræl-

drenævn, inden du går på ferie. Der sker ret 

mange spændende ting på børneområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 mio. kr. til daginstitutioner 

I aftalen mellem regering og kommuner er der 

afsat 500 mio. kr. til kvalitetsløft i daginstituti-

oner. Bruges pengene til normeringsløft, som 

de er tiltænkt, vil det betyde en reel forbed-

ring. Århus’ daginstitutioner vil hver få 8-10 

ekstra pædagogtimer om ugen. 

Minimumsnormeringer optræder ikke i afta-

len, men aftalen lægger op til at normerings-

udviklingen skal følges fra 2012-13, så der 

kan gøres status for udviklingen i normeringer 

i kommunerne i 2014. Vi håber, at det er før-

ste skridt i retning af indførelse af minimums-

normeringer.  

   I FNÅ opfordrer vi vores lokale politikere til 

at bruge pengene efter hensigten. Men vi 

frygter ærlig talt, at pengene aldrig når vores 

børn, men bliver ædt af nye besparelser.  

Læs FNÅs pressemeddelelse:  

Pengene skal bruges på vores allesammens 

børn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Task Force  

Den tidligere regerings Task Force er genop-

livet af børneminister Christine Antorini og har 

udgiver rapporten Fremtidens dagtilbud. FNÅ 

billiger, at højkvalitets daginstitutioner har fået 

plads på den politiske dagsorden. Men vi må 

indrømme, at vi har svært ved at se, at rap-

porten skulle kunne flytte tingene ret meget.  

   FNÅ diskuterede rapporten med ministeren 

i maj, og vi havde følgende budskab med: 

’løft kvaliteten nedefra i stedet for oppefra, 

nedsæt ikke flere udvalg, der er viden nok at 

bygge på. Gode normeringer er kernen i høj-

kvalitets institutioner, det er veldokumenteret i 

international forskning. FNÅ problematisere-

de også at forældre-samarbejdet i rapporten 

bliver reduceret til et spørgsmål om ’tricks og 

gode råd’. Det er useriøst, og det er at ned-

gøre både forældre og pædagoger. 

 

http://www.foraeldrenaevnet.dk/2012/06/500-mio-kr-til-at-lofte-kvaliteten-i-dagtilbud/
http://www.foraeldrenaevnet.dk/2012/06/500-mio-kr-til-at-lofte-kvaliteten-i-dagtilbud/
http://www.uvm.dk/Service/~/media/UVM/Filer/Udd/Dagtilbud/PDF%2012/120521%20fremtidens%20dagtilbud%20rapport%20pejlemaerker.ashx
http://fnaa.dk/
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Kender du en sanseløs pingvin?  

I maj afholdt BUPL Århus et debatmøde om 

kvalitet i institutioner under overskriften Kan 

det virkelig passe? Dion Sommer, professor 

v. DPU var hovednavn, BUPL og FNÅ bidrog 

med mindre oplæg. Mødet var foranlediget af 

mediedebatten som fulgte af Ph.d. stipendi-

at Ole Henrik Hansens bredside mod vugge-

stuer. D. Sommer anfægtede med baggrund i 

anden forskning O.H. Hansens konklusioner 

og metode. D. Sommer åbnede derpå debat 

om leg og/eller læring og afsluttede med 

forskningsresultater vedr. leg, læring og nor-

meringer i dagtilbud. Se slides og oplæg 

 

Minimumsnormeringer – ja tak 

Ny undersøgelse fastslår igen, at forældre vil 

have minimumsnormeringer:  

 

FNÅ debatindlæg i Stiften 19. juni  

Minimumsnormeringer - vigtigste satsning:  

 

Temaaften om forældresamarbejde 

FNÅ afholdt temaaften om forældresamar-

bejde. Super aften!! Godt, klogt og brugbart 

oplæg v. Tea Tyrre Sørensen (se slides). Og 

goe’ spørgsmål og kommentarer fra de man-

ge deltagere, som trodsede solskin og brugte 

aftenen på forældresamarbejde!  

FNÅ arrangerer ny temaaften til efteråret, så 

hold øje med ny invitation . Vi ses!  

 

 

 

 

 

 
 

Underskriftindsamling mod besparelser 

Forældreråd i Brabrand laver underskrifts-

indsamling mod besparelser på børn.  

Klik ind og skriv under! Del på Facebook! 

 

Karlas mors om vuggestue-vilkår i Århus  

Karlas mors blog 

 

Byrådsforslag: fleksible frokostordninger 

Endelig er FNÅs pres for mere fleksible 

kostordninger blevet grebet fra politisk side.   

Hep! Vi håber på bred opbakning til forslaget!  

 

 
KONTAKT FNÅ MED GODE IDEER, RIS eller ROS! 

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

Tlf. 25 48 17 31 

post@foraeldrenaevnet.dk 

 www.foraeldrenaevnet.dk 

http://www.foraeldrenaevnet.dk/2012/04/gang-i-debatten-om-kvalitet-i-vuggestuen/
http://www.foraeldrenaevnet.dk/2012/04/gang-i-debatten-om-kvalitet-i-vuggestuen/
http://www.foraeldrenaevnet.dk/2012/06/laes-oplaeg-fra-debatten-om-kvalitet-for-de-mindste/
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http://karlasmor.blogspot.dk/
http://195.41.32.55/412566C800454806/UNIDSortInfo/0C4AB55E728956B1C1257A240049732A?OpenDocument
mailto:post@foraeldrenaevnet.dk
http://www.foraeldrenaevnet.dk/

