Nyhedsbrev august 2016
Kære forældre
Århus forældreorganisation håber, at I alle
har haft en dejlig ferie med mulighed for at
holde fri og hygge jer sammen med jeres
børn.

Normeringer i SFO og Klubber
Der var en del fokus på normeringer i
daginstitutioner i medierne efter en
undersøgelse af ’alenetid’ i dagtilbud, hvor
ansatte fortæller om de farlige situationer, der
kan opstå, når de er alene i længere tid med
større børnegrupper. Undersøgelser som
denne bliver ofte skudt ned af den ene eller
anden grund – subjektivitet, lav svarprocent
etc., det skete også med denne. Derfor har vi
i ÅFO igennem flere år opfordret til, at man i
Aarhus kommune udarbejdede valide
undersøgelser af normering, som rent faktisk
viser, hvor mange voksne, der er sammen
med vores børn. Og nu sker der noget.
Venstre har før sommerferien stillet forslag i
byrådet om gennemførelse af normeringsundersøgelse i vuggestuerne. I ÅFO er vi
glade for, at Venstre også mener, at der er
brug for facts. Sagen er ønsket hastebehandlet, fordi resultatet skal indgå i de
kommende budgetdrøftelser. Det er rigtig
gode takter!
ÅFO er del af baggrundsgruppen for
undersøgelsen sammen med DTLerne, FOA,
BUPL mfl. Undersøgelsen vil blive fortaget i
minimum 30 vuggestuer. Der vil blive
registreret fremmøde og opgjort tid til andre
opgaver, som ikke involverer børnene. På
den måde skulle vi gerne få et billede af hvor
mange voksne, der reelt er til stede sammen
med vores børn. Vi havde selvfølgelig gerne
set at undersøgelsen også blev foretaget i
børnehaverne, i SFOerne og i klubberne. Så
det bliver næste mål!
Læs venstres indstillingen her

Fremtiden for 4 klassernes fritidstilbud
Forligskredsen har i forbindelse med
vedtagelsen af budget for 2017 besluttet at 4.
klasserne fremover skal gå i klub i stedet for
SFO. Problemet med beslutningen er, at
’omorganisering’ dækker over en stor
besparelse på vores fjerdeklasses børns
fritidstilbud, som vil betyde en generel
besparelse på hele FU-området. Det er også
problematisk, at det samarbejde som er
etableret mellem lærere og pædagoger
omkring 4 klasserne nu skal bygges op fra
ny. Det kan lade sig gøre, men det er en
enorm forstyrrelse og i strid med løftet om at
skolerne skulle have ro til at få reformen på
plads. FUområdet har igennem de seneste år
været i gennem et hav af omorganiseringer.
Så hvis området skal løfte den nye opgave
oveni og holde den høje kvalitet, så skal
ressourcetildelingen være i orden. Vi håber
derfor også på, at politikerne ved de
kommende budgetforhandlinger vil afbøde de
negative økonomiske konsekvenser af
beslutningen.
Links til artikler om sagen:
Fritidstilbuddene er afgørende for udsatte
børn
ÅFO udtalelser i pressen
Besparelser på 4. klassernes fritidstilbud
Pressemeddelese: en discount løsning
ÅFOs høringssvar
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RULL med mening
Vi har indsendt et kort høringssvar
vedrørende prioritering af RULLmidlerne.
Vi har forholdt os til den del, der omhandler
lokalefællesskaber mellem skole og FU.
Vores budskab er enkelt: ”ÅFO opfordre til
lydhørhed overfor pædagogiske argumenter
og hensyntagen til de lokale kontekster.”
ÅFOs høringssvar
Analyse af SFO
Århus Forældreorganisation er med i
følgegruppen om en analyse af SFOen, som
er sat i gang, fordi rammerne for SFOen blev
ændret med folkeskolereformen i 2014. Der
blev kortere SFOtid og SFOpersonalets
ressourcer skulle i højere grad anvendes i
undervisningsdelen. Derfor gennemføres en
analyse for at fastslå, hvilke konsekvenser de
ændrede vilkår har for SFOen. Det er
meningen, at analysen skal pege frem mod
en revision af Rammer for Mål og indholdsbeskrivelse for SFO, så der skabes bedst
mulig sammenhæng mellem vilkår og
kerneopgave. ÅFO har opfordret til at
analysen også skal spørge ind til
SFOforældrerådenes rolle. Hvordan
indsatsen er organiseret, og om hvordan
samarbejdet med skolebestyrelserne
fungerer mv. Vi ser SFOforældrerådenes rolle
som overordentlige vigtig især i en tid som
denne, hvor SFOen er under udvikling.
Forældrenes perspektiv, er afgørende, da det
jo er forældrenes aktive tilvalg af SFO, som i
bund og grund udgør SFOens
eksistensgrundlag.

ÅFO på rådhuspladsen i Aarhus
Vi deltog i maj ved markeringen mod
omprioriteringsbidraget og for det kommunale
selvstyre. Morten Bowman, ÅFOs formand
var på talerstolen med budskabet: ’Tænk
stort - tænk på de små.’
Omprioriteringsbidraget er sidenhen taget af
bordet. Vi venter spændt på, hvad det vil
betyde for den kommunale økonomi.
Vi støtter naturligvis, at der bliver ført penge
tilbage til børne- og ungeområdet.

Husk at bruge os!
Skriv eller ring, hvis du har brug for hjælp, gode råd
eller vejledning i forhold til aktuelle sager i dit dagtilbud.

Gode ideer, ris eller ros er altid velkomne!
Link: nyhedsbrev for dagtilbud
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