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Kære forældre 
Nu er det, som mange af jer godt ved, officielt at Forældrenævnet i Århus er blevet til Århus Foræl-
dreorganisation. Vi er glade for det nye navn og får positiv respons fra medlemmer og samar-
bejdspartnere. Vi regner med, at alle råd og bestyrelser er blevet konstitueret. ÅFO ønsker jer til-
lykke med valget og ser frem til samarbejdet med jer!  

 

 

 
 
Prøv ÅFO’S kandidattest  
Så er kommunalvalget for alvor ved at kom-
me i gang! Men hvor skal du sætte dit kryds? 
Kommunalpolitik handler for mange forældre 
primært om deres børn. Men hvad er politi-
kernes planer med vores børn?  
Find svaret, og find den politiker du deler flest 
holdninger med her. 

 

 
 

 

ÅFO på Aarhus hjemmeside 

Du kan nu også finde ÅFO på Aarhus Kom-
munes hjemmeside. Det betyder meget for os 
dels fordi, det gør os nemmere at finde. Men 
også fordi, det er et signal om, at vi er en 
anerkendt interesseorganisation med et vel-
fungerende samarbejde med Aarhus Kom-
mune.   

 

 

 

 

 

Invitation til fællesmøder 
Vi har udsendt invitationer til fællesmøde for 
dagtilbudsbestyrelser og SFOforældreråd i 
Aarhus Kommune.  
Formålet er at øge kendskabet til ÅFOs ar-
bejde og at få snakket sammen om, hvordan 
vi skaber bedre dialog og kommunikation 
mellem ÅFO og ÅFOs medlemmer. Møderne 
afholdes i festsalen på Møllevangskolen 
 
Dagtilbud:  

Tirs. d. 26/11. kl.19.00-21.30. LÆS mere  
 
SFO:  

Ons. d. 27/11 kl.19.00-21.30. LÆS mere  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny hjemmeside og Facebook 

Vi har taget en række tiltag for at forbedre 
vores kommunikations-flader. Vi har fået en 
fin ny hjemmeside, som er langt mere bru-
gervenlig og overskuelig end den gamle. Vi 
har også fået ny Facebook side. Her kan man 
holde sig orienteret om vores arbejde, de 
vigtigste nyheder og selvfølgelig bidrage med 
sin mening. 
Husk at synes om ÅFO!  

 

 
 

http://www.aafo.dk/komvalg2013.php
http://www.aafo.dk/wp-content/invitationdagtilbud2013.pdf
http://www.aafo.dk/wp-content/invitationsfo2013.pdf
http://www.aafo.dk/komvalg2013.php
http://www.aafo.dk/komvalg2013.php
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Dialogmøderne 
I begyndelsen af oktober var ÅFO med til en 
række dialogmøder med Kristian Würtz, som 
er Rådmand for Børn og Unge i Aarhus 
Kommune.  
På dagtilbudsområdet var temaet læring, og 
det var dejligt at høre, at forældrene har stor 
tiltro til, at de ansatte i vores dagtilbud kan 
løfte opgaven. På skoleområdet var emnet 
den kommende skolereform, hvor der blandt 
andet blev diskuteret, hvordan man vil tænke 
foreningsliv og erhvervsliv ind i skolen. 
Kristian Würtz fik også benyttet lejligheden til 
at reklamere lidt for lokalaftalen, som Aarhus 
Kommune har indgået med pædagogerne og 
lærerne.  
 

ÅFO er sammen med Foreningen af Skole-
bestyrelser i Aarhus, og Børn og Unge-rådet 
med til at give input til rådmanden om, hvad 
der skal tages op på dialogmøderne og i hvil-
ken form.  
På opfordring fra forældreorganisationerne 
blev også SFOforældrerådene inviteret med 
til dialogmøderne! 
 

 
 

Husk at bruge os!  
Skriv eller ring, hvis du har brug for hjælp, 
gode råd eller vejledning i forhold til aktuelle 
sager i din børneinstitution. 
 
 
Gode ideer, ris eller ros er altid velkomne! 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Officielle mailadresser  
Vi har i lang tid udtrykt ønske overfor forvalt-
ningen om, at der blev oprettet officielle mail-
adresser til dagtilbudsbestyrelser, forældre-
råd og SFO-forældreråd. Nu bliver det ende-
lig en realitet for dagtilbudsbestyrelserne (så 
mangler vi bare rådene!). Det betyder, at vi 
fremover kan kommunikere direkte med for-
ældrene i bestyrelserne. Det er et kæmpe 
fremskridt for os! 
Dertil kommer, at det også sender et signal 
fra forvaltningens side om, at man vil sam-
arbejdet med forældrene, da de nu også kan 
sende invitationer, orienteringer etc. direkte til 
forældrene.  
Endelig gør det også bestyrelsen mere til-
gængelig for forældre i de enkelte dagtilbud, 
og det vil være nemmere for bestyrelser fra 
forskellige dagtilbud at komme i kontakt med 
hinanden.  

 

Ny brochure til forældre 
ÅFO har været med til at skrive teksten til de 

nye brochurer om arbejdet i råd og bestyrel-

ser i dagtilbud fra Aarhus Kommune. 

Find dem på www.aafo.dk  

 
 

 
Århus Forældreorganisation (ÅFO) 

 
Fo-byen, Frederiksgade 78,  

8000 Århus C.  
Tlf. 25 48 17 31 

Mail: post@aafo.dk  
Web. www.aafo.dk 

http://www.aafo.dk/

