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Nyhedsbrev for forældre med børn i dagtilbud august 2020 

Kære forældre med børn i dagtilbud 
Sommerferien er slut. Vi er alle godt i gang igen. Ferien var tiltrængt efter hektiske og forvirrende måneder, 

men nu er vi klar, opladede og fulde af energi. Vi håber, I også har haft mulighed for at holde en dejlig ferie 

sammen med jeres børn. 

 

 

   

 

 

 

 

 

Velfærd for alle 
Efter et plejehjem i Århus var ’udsat’ for skjult 

kamera er der kommet mange nye budgetforslag 

for ældreområdet. Det fokus kan vi ikke være 

uenige i. Men vi har ikke glemt udsendelserne fra 

daginstitutionerne. De var ikke fra Aarhus, men 

det kunne de godt have været. Der er også alt for 

få voksne her i byen. Vi håber ikke, det er 

nødvendigt med en lokal dokumentar for at holde 

fokus på børnene . 

Mennesker skal behandles værdigt uanset alder. 

Gode dag- og fritidsinstitutioner er politikernes 

ansvar. Så skal vi forældre til gengæld nok leve op 

til vores ansvar på arbejdsmarkedet.  

• Der skal investeres i mere tilstedeværende 

pædagogisk personale  

• Dagplejen skal gøres økonomisk bæredygtig. 

Dagplejens underskud dækkes af det samlede 

dagtilbud. Det dur ikke.  

• Vi har set et større politisk fokus på både SFO og 

klub. Det er vi glade for, men ressourcerne skal 

følge med de gode intentioner.  

Læs analyse af dagtilbuddenes økonomi 

 

Film om bestyrelsesarbejde  

Vi er stolte af den her lille video, som er frugt af 

samarbejde mellem ÅFO, rådmand, Thomas 

Medom,  og Christian Thaarup, dagtilbudsleder. 

Brug den, hvis I vil. SE Video her 

 

OBS. vedr. VALG: vi er opmærksomme på, at 

corona udfordrer valg til dagtilbudsbestyrelser. 

Alle må gøre deres bedste, og så må vi se om der 

skal holdes suppleringsvalg, når vi igen kan mødes 

til forældremøder. Vi har sammen med 

dagtilbudslederforeningen aftalt, at vi går til 

rådmand og direktør for at få en samlet 

opfølgning på situationen i løbet af efteråret.  

 

 

Afbureaukratisering af kostvalg 
Vi har skrevet til til Thomas, Medom, rådmand 

sammen med DTLÅ (dagtilbudslederforeningen) 

og opfordret til at afbureaukratisere kostvalgene. 

Det er der blevet lyttet til. Der er sendt en 

indstilling til byrådet. Den blev behandlet i 

magistraten d. 12. august, som anbefaler et ja tak. 

 

Forslaget går på, at bestyrelsen fremover afgør, om 

afstemningen skal være aldersopdelt eller gælde 

hele dagtilbuddet. Hvis aldersopdelt valg er bedst, 

så vil det også fremover være muligt. Vi tænker nu 

at flest vælger at stemme en gang og for hele 

dagtilbuddet. 

 

Tak til Thomas Medom for at gribe bolden!  

Find indstillingen her 

http://www.aafo.dk/Filer/Analyse_af_dagtilbuddenes__konomi_2020.pdf
https://www.facebook.com/watch/?v=966008737207335
http://www.aafo.dk/Filer/vejviser-1.pdf
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Bamsedemo d. 12 september 

Hvorerderenvoksen?# indkalder til  ’bamsedemo’ for minimumsnormeringer 

D. 12. september på Rådhuspladsen i Århus kl.11.00-13.00 

ÅFO bakker op og hjælper til! 

 

Find bamserne frem.  

I kan få dem igen efter brug selvfølgelig (bamser har også rettigheder). Bamser, som 

trænger til et nyt liv, giver vi videre til velgørende børne-organisationer. 

Bamsehæren stiller vi op ved rådhuset. Kom forbi og hjælp til, hvis du kan. 

 

Send en bamse til demo: 

Bamser kan afleveres i ÅFOs lokaler d. 7.-10. september ml. 10.00-20.00 

Vi hænger en sæk ud af vinduet til opsamling. 

Find os: vi bor i FO-byen i Frederiksgade 78C. I baggården mellem Kawloon og 

Idebutikken SE: vejviser 

Hvis I indsamler lokalt og har en stor stak, så kontakt vores ansatte Mette på 25 48 17 

31 og lav en aftale om afhentning eller levering. 

 

 Læs mere på #hvorerderenvoksen Bamsedemo-event- FB 

   

https://www.facebook.com/events/2616969428556645/
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Dansen med corona 
Corona blusse op. Det betyder hjemsendte børn 

og medarbejdere. I Århus var der først på ugen 

410 børn og 200 medarbejdere sendt hjem til test 

pt. Hver smittet sender ca. 20 børn/medarbejdere 

hjem til test. Det betyder ikke, at så mange er 

smittede, men det er omfanget af opsporingen. 

Heldigvis finder man ikke mange positive test. Vi 

er blevet orienterede om, at opsporingen af 

smittede fungerer fint, og at det opleves trygt og 

godt håndteret lokalt. Men der er ventetid på 

både testning og svar, det udfordrer. 

 

Hver dag kan man læse om en ny skole eller et 

dagtilbud, der sender børn og ansatte hjem til 

test: ”Den slags kan vi godt begynde at vænne os 

til. For sådan vil det løbende være, indtil vi med 

en vaccine kommer ud på den anden side af 

coronapandemien,” siger Rune Hartmann, 

professor i immunologi til DR.  

Find hele artiklen her 

FOLA efterlyser ret til at passe hjemsendte børn 

Vi skal vænne os til hjemsendelser af børn. Men 

der er et kæmpe problem med pasningen: ”Ingen 

tager stilling til, hvad man som forældre skal gøre. 

Det er en kæmpe udfordring [...]. Men det mest 

skræmmende er, at vi har en 

beskæftigelsesminister, der er fuldstændig kold og 

lader det være op til arbejdsmarkedets parter", 

siger FOLAs formand, Signe Nielsen til TV 2. I 

stedet for at tvinge forældre til at bruge ferie, 

burde regeringen give fuld lønkompensation til 

forældre til hjemsendte børn." . Læs artiklen her: 

TV2 hvem skal passe børnene? 

Læs også FOLAs pressemeddelelse 

Ressourcer til rengøring  
Den opblomstring, vi ser i coronasmitte, skal 

bekæmpes med test og opsporing, men også 

rengøring og afgrænsede børnegrupper er 

afgørende. Det ved vi fra foråret. Heldigvis har 

rådmand @Thomas Medom meldt klart ud, at der 

er afsat midler til ekstra rengøring og ansatte.  

 

Læs her hvordan, man gør, når der er smitte i et 

dagtilbud eller på en skole 

NY Forældrerådgivning 
Vores landsorganisation har åbnet en rådgivning 

for alle forældre. Måske har du brug for en snak 

og et par gode råd om forhold vedrørende dit 

barns institutionsliv? 

Find telefonnummer, åbningstider og læs mere 

om hvorfor og hvordan her: 

FOLAs forældrerådgivning 

 

Følg din forældreorganisation på Facebook 

Kontakt vores sekretariatsleder, Mette, hvis du vil 

vide mere om ÅFO, eller har spørgsmål eller 

problemstillinger, som du vil drøfte med din 

forældreorganisation. 

Ris, ros og gode ideer er altid velkomne! 

  

Århus Forældreorganisation 

Telefon 25481731 

Mail post@aafo.dk 

www.aafo.dk 

FO-byen, Frederiksgade 78 C 

8000 Århus C 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/elever-sendes-hjem-flere-steder-i-landet-det-skal-vi-vaenne-os-til
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-08-18-boern-bliver-hjemsendt-og-foraeldre-er-bekymrede-for-hvem-skal-passe-dem?fbclid=IwAR23II6s1M33ov4H9P067KcyClbnsehRTvY9Mq3wAwKI01PI8twm4dWlInw
https://fola.dk/nyheder/presse/dansen-med-corona-kraever-saerlige-hensyn-til-bornefamilier
https://detvigoer.aarhus.dk/media/45036/guide-naar-et-barn-eller-en-voksen-er-testet-positiv-for-covid-19.pdf
https://detvigoer.aarhus.dk/media/45036/guide-naar-et-barn-eller-en-voksen-er-testet-positiv-for-covid-19.pdf
https://detvigoer.aarhus.dk/media/45036/guide-naar-et-barn-eller-en-voksen-er-testet-positiv-for-covid-19.pdf
https://fola.dk/foraeldreraadgivning
https://fola.dk/foraeldreraadgivning
https://fola.dk/foraeldreraadgivning
https://www.facebook.com/aarhusforaeldre/
https://www.facebook.com/aarhusforaeldre/
https://www.facebook.com/aarhusforaeldre/

