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Kære forældre 

Vi er kommet fint i gang med at holde åbne 

arbejdsgruppemøder med fastsatte temaer 

for alle forældre. Det fungerer, så det bliver vi 

ved med. Vi håber I vil være med. I 

repræsenterer kun jer selv, og I behøver ikke 

sidde i råd og bestyrelser for at være med.  

Alle forældre er velkomne! 

 

Åbne arbejdsgruppemøder 

Næste møde d. 19. maj kl. 19.15-21.00 

Tema: udvikling af SFO og fastholdelse af 

børn og unge. 

Skolereformen har betydet, at vores børn 

bruger færre timer i SFOen og flere timer på 

undervisning. I ÅFO mener vi, at det ikke 

ændrer på, at tiden i SFO er vigtig for vores 

børn. Der skal satses på høj kvalitet så 

SFOen stadigvæk er et attraktivt sted for 

vores børn at være.  

Men hvad er høj kvalitet? Hvordan er tiden i 

SFO meningsfuld? Hvad giver mening for 

vores børn? Hvad er den pædagogiske 

opgave? Hvad virker?  

Hvordan spiller SFOtiden bedst muligt 

sammen med undervisningstiden? 

Hvor er udfordringerne? 

 

Mødet afholdes i vores lokaler i 

FObyen, Frederiksgade 78C  

 

Tilmelding er nødvendig.  

Skriv til post@aafo.dk eller ring til Mette i 

sekretariatet på 25 48 17 31 

 

Underskriftsindsamling 

ÅFO anbefaler alle at skrive under på et krav 

om minimumsnormeringer i dagtilbud, SFO 

og klub. Underskrifts-indsamlingen er oprettet 

af to forældre. Der er over 12.000 

underskrifter. Minimumsnormeringer nu 

 

 

 

 

 
 

Høringssvar fra ÅFO  

Om effektiviseringer og tidlig indsats 

Læs vores høringssvar, de handler mest om 

0-6 års området, men ’effektiviseringerne’ 

rammer skolerne om 2 år som besparelse på 

de mest udsatte børn i byen.  

 Læs vores høringssvar her 

 

 

Temamøde for forældre og pædagoger 

Om Børn og ipads d. 28. maj kl. 19.00 

Vi har sammen med BUPL Århus arrangeret 

dette temamøde om et emne, som vi ved 

optager rigtig mange af os. Klaus Thestrup, 

som er Adjunkt ved Center for Undervisnings-

udvikling og Digitale Medier på AU er 

oplægsholder. Han vil snakke om muligheder 

med digitale medier, hvor kroppen, legen og 

fællesskabet spiller en væsentlig rolle. 

Hvordan kan forældre og pædagoger bruge 

ipads og digitale medier sammen med børn?  

Hvilken fremtid venter?  

Læs mere her  

 

 

mailto:post@aafo.dk
http://www.skrivunder.net/minimumsnormeringer_nu
http://www.aafo.dk/nyhederdb_view.php?ID=114
http://www.aafo.dk/nyhederdb_view.php?ID=113
http://www.aafo.dk/Filer/Temam_de_Bupl__FO_b_rn_og_ipads_2015.pdf
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Fritidsudviklingsgruppen 

ÅFO har været med til at samle alle 

hovedaktørerne inden for fritidsområdet i 

Århus i en gruppe med fokus på udvikling af 

fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen. 

På det seneste møde i gruppen gennemgik vi 

ændringer i dækningsgrad på SFOområdet. 

Der er steder hvor børnene bliver meldt ud i 

stor stil. Især i 4 klasserne er det en tendens. 

Men der er omvendt også steder, hvor man 

øger medlemstallet eller holder status quo. 

Det samme gælder på klubområdet. Det vil vi 

i udviklingsgruppen gerne undersøge 

nærmere, fordi noget tyder på, at der er 

meget vi kan lære af hinanden.  

Gruppen arbejder videre på, at skabe bedre 

muligheder for at fritidsinstitutionerne kan 

inspirere hinanden, vidensdele og 

samarbejde på et bydækkende plan.  

 

 

 
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 eller din SFO.  
 
Gode ideer, ris eller ros er altid velkomne!  
 

 

 
Fælles debatindlæg om 

fritidsinstitutionernes betydning 
Fælles debatindlæg fra Aarhus Skolelederforening, 

BUPL Århus, SFO og FU-Leder-foreningerne, 

fællestillidsrepræsentanter fra SFO og Klub og Århus 

Forældreorganisation Bragt i Stiften d. 22 marts. 

Skolens opgave løftes bedst i samarbejde med 

fritidsinstitutionerne  

 

 
NY Børn og Unge-politik på vej i Århus 

Vi deltog i april i et spændende skrive-

værksted for at udvikle og opdatere den 

nuværende Børn og Unge-politik. I oplægget 

og i grupperne var der en ny opmærksomhed 

på børnenes og de unges perspektiv og fokus 

på glæde, lyst og motivation som afgørende 

faktorer i arbejdet med børn og unge. Vi 

håber, at det aspekt får en betydelig plads i 

den nye politik på området, da vi tror på, at 

det vil få en positiv betydning for vores børn 

og unge i Aarhus 

 
Århus Forældreorganisation (ÅFO)  

Fo-byen, Frederiksgade 78,  
8000 Århus C.  

Tlf. 25 48 17 31  
Mail: post@aafo.dk  
Web. www.aafo.dk 
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